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Resumo 

 No âmbito da unidade curricular Estágio, pertencente ao plano de estudos do 

Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas da Faculdade de Farmácia da Universidade 

do Porto, realizei um estágio curricular na Farmácia São Miguel, sob orientação da Dra. Ana 

Maria Madureira, de janeiro a junho de 2016. 

 Com o culminar do percurso académico e depois de adquiridos vários conceitos 

teóricos e científicos, pode por em prática todos eles, assim como adquirir novos, 

enriquecendo-me enquanto profissional.  

 O presente relatório resume de forma sucinta todas as atividades desenvolvidas ao 

longo do estágio, assim como os conhecimentos adquiridos. Inicialmente farei uma 

descrição do funcionamento da farmácia, da função e responsabilidade do farmacêutico de 

oficina, e de todo o circuito do medicamento, desde a sua entrada na farmácia, ate ao 

momento de dispensa.   

 Seguidamente aprofundarei temas por mim desenvolvidos ao longo do estágio. O 

primeiro tema desenvolvido será sobre frieiras, uma afeção dermatológica muito recorrente 

nas estações mais fria. Segue-se uma breve distinção entre gripe e constipação, e por fim a 

problemática da hipertensão.  
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PARTE I – Atividades desenvolvidas ao longo 

do Estágio na Farmácia São Miguel 

1. INTRODUÇÃO 

No decurso do estágio profissional é proposta a elaboração de um relatório para que os futuros 

farmacêuticos possam não só descrever todas as atividades realizadas, assim como todos os 

conhecimentos e competências adquiridos durante a sua passagem pela Farmácia Comunitária (FC).   

Sendo a FC a principal área de intervenção do Farmacêutico é desta forma essencial culminar 

o percurso académico com a realização de um estágio neste local. É então proposto aos estagiários 

envergar o papel de Farmacêutico que como se sabe desempenha um papel preponderante como 

prestador de cuidados de saúde. A Ele cabe o último contato com o utente/doente aquando da 

dispensa do medicamento, assumindo desta forma uma posição decisiva na transmissão de 

informação, que deve ser o mais atualizada possível, de uma forma clara e inequívoca, assegurando 

sempre o uso correto e racional do medicamento.  

O meu estágio foi realizado na Farmácia São Miguel (FSM), em Vizela, desde o dia 7 de 

janeiro ao dia 5 de julho de 2016, sob orientação da Dra. Ana Maria Costa. 

No presente relatório farei uma greve descrição das atividades desenvolvidas na FSM (Anexo 

I), assim como os diversos conhecimentos que adquiri ao longo do estágio e de que forma esta 

experiência contribuiu para o meu enriquecimento, não só enquanto futura farmacêutica, mas 

sobretudo como pessoa.  

2. APRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA FARMÁCIA SÃO MIGUEL 

 

2.1. Localização, Perfil dos Utentes e Horário de Funcionamento 

A FSM localiza-se na Rua Doutor Abílio Torres, bem no centro na cidade de Vizela. Desta 

forma, a FSM possui uma localização privilegiada, próxima da Estação de caminhos-de-ferro e da 

Unidade de Saúde Familiar de Vizela, o que faz com que a FSM possua uma considerável 

fidelização de utentes. 

A FSM funciona de segunda a sábado, estando aberta das 9h às 19h15 de segunda a sexta-

feira, e aos sábados das 9h às 13h.  

Segundo o Decreto-Lei n.º 53/2007, de 8 de Março, e sendo Vizela um município sem 

serviço de urgência do Sistema Nacional de Saúde (SNS), vigora o pressuposto turno de regime de 

disponibilidade entre a hora de encerramento normal e a hora de abertura normal do dia seguinte [1]. 

Pelo descrito na Portaria n.º 582/2007, de 4 de Maio, a atribuição das escalas de turnos tem um 

procedimento próprio, sendo estas escalas definidas a cada ano, pelo que em Vizela estas escalas 
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estão distribuídas por quatro farmácias [2]. Desta forma, a cada quatro semanas a FSM encontra-se 

abrigada por esta escala, vulgarmente designada de “semana de serviço”, vendo o seu horário 

alargado das 8h30 à 1h do dia seguinte. 

2.2. Espaço Físico e Funcional 

Tendo em conta o pressuposto no artigo 29º do Decreto-Lei n.º 307/2007, de 31 de Agosto, a 

FSM dispõem de instalações que garantem a segurança, conservação e preparação dos 

medicamentos, assim como, acessibilidade, comodidade e privacidade dos utentes e do respetivo 

pessoal [3]. 

2.2.1. Espaço Exterior 

A FSM possui uma boa localização, com um acesso bastante fácil. De acordo com a 

legislação em vigor, a FSM encontra-se devidamente identificada com o símbolo “cruz verde” e um 

reclame luminoso com a inscrição “Farmácia”. É ainda visível uma placa com o nome da farmácia, a 

respetiva Diretora Técnica (DT), o horário de funcionamento e indicação da farmácia que se 

encontra de serviço no município de Vizela no respetivo momento (Figura 1) [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

Na fachada em vidro exterior é vulgarmente visível uma montra publicitária de produtos de 

cosmética e higiene corporal (PCHC) ou outros produtos de cosmética e higiene corporal (PCHC 

assim como eventuais promoções ou menções a datas comemorativas. 

2.2.2. Espaço Interior 

A FSM possui uma área de atendimento ao público (Figura 2) composto por três postos de 

atendimento assentes num balcão comum, estando cada posto equipado de um computador, através 

do qual são efetuadas as vendas, devoluções, regularizações e outras eventuais atividades 

Figura 1 Espaço exterior da Farmácia São Miguel 
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farmacêuticas. Atrás e a ladear este balcão, encontram-se expostos produtos de venda livre (PVL), 

essencialmente, suplementos alimentares, PCHC, puericultura, entre outros. 

 

Numa divisão contígua encontra-se o armazém e o laboratório. No armazém, existe uma área 

reservada à receção e gestão de encomendas, estando o local equipado de um computador para o 

efeito, onde são realizadas e enviadas as encomendas aos fornecedores, assim como é feita a gestão 

de stocks, conferência do receituário e gestão de lotes para faturação. O armazém possui ainda várias 

zonas de arrumação (Figura 3) onde os produtos são guardados segundo a sua forma farmacêutica 

FF, ordem alfabética e prazo de validade (PV). Existe também um frigorífico para armazenar 

especialidades farmacêuticas que necessitam de condições de temperatura especiais (2-8 ºC).  

 

Atravessando o armazém, encontra-se um pequeno gabinete de atendimento personalizado, 

provido de diversas fontes bibliográficas assim como documentos relativos ao funcionamento da 

farmácia, onde são realizados serviços de saúde complementares, como determinação de parâmetros 

bioquímicos e fisiológicos, nomeadamente, medição da pressão arterial (PA) e o controlo da 

glicemia, administração de medicamentos e vacinas e eventuais rastreios.  

Figura 2 Imagem panorâmica da área de atendimento da Farmácia São Miguel 

Figura 3 Imagem panorâmica do armazém da Farmácia São Miguel 
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A área do laboratório destina-se à eventual manipulação de produtos farmacêuticos, sendo 

que na FSM esta componente não se encontra desenvolvida. É nesta área que se faz, por exemplo, a 

preparação de pós para suspensão oral. 

Tanto a zona do armazém, laboratório e também o frigorífico estão equipados de 

termohigrómetros que controlam a temperatura e humidade de formar a garantir a conformidade de 

todos os produtos. 

2.3. Recursos Humanos 

A FSM conta com uma equipa de cinco elementos: Dr.ª Ana Margarida Fernando (Diretora 

técnica), Dr.ª Ana Maria Costa (farmacêutica substituta e gerente), Dra. Ana Maria Teixeira 

(farmacêutica), Nuno Batista (técnico auxiliar de farmácia) e Bernardino Costa (ajudante técnico de 

farmácia).  

3. GESTÃO DA FARMÁCIA SÃO MIGUEL 

 

3.1. Sistema Informático 

O Sistema Informático (SI) utilizado na FSM é o SIFARMA2000®. Este representa uma útil 

ferramenta pois permite a realização e receção de encomendas, controlo de PV, gestão de stocks, 

conferência de receituário e faturação. Recorrendo a este é ainda possível uma otimização do ato de 

dispensa, disponibilizando informação relevante no atendimento e aconselhamento ao utente, no que 

respeita a indicação terapêutica, composição qualitativa e quantitativa do medicamento, posologia, 

possíveis reações adversas, interações medicamentosas e contraindicações.  

Foi durante o período de estágio que pela primeira vez contatei com este SI. No meu 

entender este representa uma mais-valia, proporcionando uma maior eficiência e qualidade nos 

serviços prestados, sendo que efetivamente me ajudou a prestar um melhor atendimento 

principalmente em relação a posologias e sempre que me surgiam eventuais dúvidas de interações 

medicamentosas. 

3.2. Gestão de Stocks 

Tendo em vista o bom funcionamento da farmácia, sem desajustes financeiros, uma gestão 

de stocks eficaz torna-se essencial. É então necessário manter um equilíbrio entre os produtos 

encomendados e os dispensados na farmácia. Para este efeito, recorrendo-se ao SI é possível definir 

um stock mínimo e máximo para cada produto de acordo com os consumos verificados na “ficha do 

produto”. Quando o stock de determinado produto fica inferior ao mínimo estabelecido, este produto 

é automaticamente adicionado no pedido de encomenda diária para os fornecedores pré-

estabelecidos. 
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Stocks demasiado elevados, podem conduzir à saturação do armazém e a expiração dos PV, 

para não falar da elevada disponibilidade financeira que exigem, e por outro lado, stocks demasiado 

baixos podem não ser suficientes para suprimir as necessidades.  

Na FSM esta gestão encontra-se maioritariamente a cabo da Dra. Ana Maria, que tem em 

consideração diversos fatores, nomeadamente o perfil dos utentes e as suas necessidades, a 

sazonalidade, o registo de vendas, as condições comerciais oferecidas, a disponibilidade financeira, 

entre outros. 

Durante o período de estágio efetuei a contagem física de diversos produtos na FSM. Para 

esta contagem emitem-se listagens de stocks que em seguida são contados manualmente. 

Posteriormente a Dra. Ana Maria faz a atualização dos respetivos stocks.  

3.3. Critérios de Aquisição 

Na aquisição de qualquer produto é necessário ter em conta diversos critérios, no que 

respeita a rotatividade, sazonalidade e PV dos produtos, tendo em vista a rentabilização de stocks. 

O aprovisionamento de matérias-primas, medicamentos e outros produtos farmacêuticos 

pode ser feito a distribuidores grossistas, armazenistas ou diretamente aos laboratórios. 

Na FSM, a Dra. Ana Maria seleciona os fornecedores tendo em conta diversos fatores, como 

preço, bonificações, descontos, prazos de entregas, entre outros. 

4. ENCOMENDAS E APROVISIONAMENTO 

 

4.1. Realização de Encomendas 

Os distribuidores grossistas são os principais fornecedores das farmácias por comercializem 

uma vasta gama de produtos e oferecem um serviço rápido e efetivo. A FSM trabalha com três 

distribuidores grossistas, a Cooprofar, a Medicanorte e a Alliance Healthcare.  

As encomendas são realizadas com recurso ao SI que gera automaticamente uma proposta de 

encomenda, tendo por base os stocks mínimo e máximo de cada produto. Contudo, esta proposta é 

sempre cuidadosamente analisada e eventualmente são feitas alterações tendo em vista as 

necessidades dos utentes. Depois de aprovada, a encomenda é enviada via modem para o distribuidor 

grossista. 

Na FSM, a realização de encomendas é maioritariamente feita pela Dra. Ana Maria. Por 

norma, diariamente são feitas duas encomendas, uma no período da manhã tendo em vista a entrega 

no mesmo dia, na parte da tarde, e outra feita ao final do dia que é entregue na manhã seguinte.  

Para além destas encomendas, existem ainda situações de pedidos pontuais, feitos via 

telefone ou “encomenda instantânea” ao respetivo fornecedor. Estas são feitas habitualmente durante 

o atendimento, quando o produto não existe na farmácia, ou quando se sabe que determinado produto 
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não se encontra disponível num dado fornecedor e há a necessidade de contatar um outro, por forma 

a garantir ao utente a chegada em tempo útil do produto à farmácia.  

Realizam-se ainda encomendas diretas aos laboratórios ou aos seus representantes por ser 

economicamente mais vantajoso e quando se pretende maior quantidade de produto, porém o 

aprovisionamento é mais demorado. 

Durante o período de estágio tive oportunidade de assistir à realização de diversas 

encomendas diárias, assim como encomendas diretas aos laboratórios. Com regularidade, durante o 

atendimento, fiz encomendas instantâneas ou pedidos por telefone diretamente com os fornecedores.  

4.1.1. Projeto “Via Verde do Medicamento” 

Para finalizar esta abordagem relativa à realização de encomendas, falta falar sobre o projeto 

“Via Verde do Medicamento”. A 17 de julho de 2015, a Autoridade Nacional do Medicamento e 

Produtos de Saúde, I.P. - INFARMED- celebrou um protocolo de colaboração com as associações 

profissionais do setor do medicamento [Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica – 

APIFARMA -, Associação Nacional das Farmácias (ANF), Associação de Grossistas de Produtos 

Químicos e Farmacêuticos - GROQUIFAR - e Associação de Farmácias de Portugal –AFP], que 

inicialmente decorreu em fase piloto, estendendo-se a todo o território continental a partir de 15 de 

fevereiro de 2016. O objetivo deste projeto foi melhorar o acesso a medicamentos pertencentes à 

lista de medicamentos cuja exportação/distribuição intra-comunitária é sujeita a notificação prévia ao 

INFARMED. Este projeto representa uma via excecional de aquisição dos medicamentos abrangidos 

(Anexo 2), que pode ser ativada quando a farmácia não tem stock do medicamento em questão. A 

encomenda é feita Via Verde ao Distribuidor aderente, com base numa receita válida. Posteriormente 

o Distribuidor satisfaz o pedido com o stock reservado a este canal [5]. 

4.2. Receção e Conferência de Encomendas 

Assim que a encomenda chega à farmácia é necessária a sua confirmação por parte do 

fornecedor através de uma rubrica. As encomendas veem acondicionadas em contentores específicos 

(“banheiras”), em caixas de cartão ou em contendores térmicos, no caso dos produtos que necessitam 

de conservação a temperaturas entre os 2-8ºC. Os produtos acondicionais nestes últimos são de 

imediato armazenados no frigorífico, mesmo antes da sua receção informática por forma a minimizar 

possíveis alterações. 

Cada encomenda vem acompanhada da respetiva guia de remessa ou fatura e respetivo 

duplicado, na qual constam diversas informações, tais como: 

 Identificação da farmácia e do fornecedor;  

 Número da fatura;  

 Designação individual de cada produto e Código Nacional Português (CNP);  

 Quantidades pedidas e enviadas;  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  Ana Isabel Ferreira 

7 
 

 Preço de venda à farmácia (PVF), imposto sobre o valor acrescentado (IVA) e preço 

de venda ao público (PVP), se aplicável;  

 Eventuais bonificações;  

 Descontos adicionais; 

 Valor total da encomenda.  

No caso de existirem encomendas de psicotrópicos ou estupefacientes, as faturas veem ainda 

acompanhadas pelas guias de requisição destes produtos, com o número correspondente, 

devidamente assinada e autenticada. Por cada psicotrópico/estupefaciente é enviada uma requisição, 

a qual deve ser conservada na farmácia durante 3 anos [6]. 

A encomenda é rececionada através do SI pelo que são seguidos os seguintes passos: 

1. Preenchimento da identificação da fatura e do valor total a liquidar; 

2. Entrada dos produtos através de leitura ótica com confirmação do stock, PV (este só 

deve ser alterado no caso de stock nulo ou quando o PV do produto recebido é inferior ao existente 

em stock) e preço da cartonagem, caso exista;  

3. Verificar o PVF e a margem, conforme o IVA, caso se trate de um PVL; 

4. Verificar se o valor total calculado no SI coincide com o faturado assim como o 

número total de unidades coincide com o valor que o sistema exibe; 

5. Terminar no sistema a receção de encomenda em que o número de entrada de 

psicotrópicos e benzodiazepinas são colocados nos documentos anexos correspondentes; os produtos 

que não foram enviados, por se encontrarem temporariamente em falta ou esgotados no laboratório, 

são transferidos para a proposta de encomenda a realizar a outro fornecedor e esta informação da sua 

falta é comunicada eletronicamente ao INFARMED. 

6. Impressão de etiquetas para PVL. 

Se durante a receção e conferência de encomendas se detetar alguma inconformidade, como 

por exemplo no número de produtos faturados ou a existência de produtos danificados, estas são 

participadas ao fornecedor através de uma reclamação. Inicialmente esta reclamação é feita via 

telefónica e consoante a situação em questão o fornecedor dá indicação da forma como vai proceder, 

por exemplo, emitindo notas de créditos, ou pedindo à farmácia para fazer a devolução dos produtos.  

As encomendas que foram feitas através do telefone, ou diretamente aos laboratórios, 

necessitam de ser criadas manualmente no SI, sendo depois a sua receção feita de igual modo às 

encomendas realizadas informaticamente.  

Esta foi a primeira tarefa que realizei no meu estágio, permitindo-me assim um contato 

inicial com os diferentes produtos disponíveis na farmácia, os nomes comerciais assim como as suas 

diferentes formas farmacêuticas disponíveis no mercado e as condições de armazenamento.  
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4.3. Aprovisionamento 

Em seguida à receção e conferência da encomenda procede-se ao armazenamento dos 

produtos. Este deve obedecer a determinadas condições de conservação, no que respeita a 

temperatura, humidade e iluminação, normalmente por ordem alfabética, segundo a sua forma 

farmacêutica, e o PV, com vista a tornar o processo de atendimento mais rápido e eficaz, garantindo 

sempre a qualidade dos produtos. 

Como já referido, a temperatura, que deve ser inferior a 25ºC, e a humidade, inferior a 60%, 

são registadas por sensores calibrados, os termohigrómetros, cujos dados são semanalmente 

verificados, recolhidos analisados e posteriormente arquivados. Na FSM esta função está a cabo da 

Dra. Ana Margarida que no início de cada semana, procedo à impressão dos registos gráficos, 

justificando eventuais picos de temperatura, e arquivando os respetivos dados. 

Na FSM, os produtos estão armazenados alfabeticamente, segundo a sua forma farmacêutica, 

em locais facilmente identificados e em caso de dúvida pode recorrer-se ao SI para saber a sua 

localização. Uma ressalva importante são os estupefacientes e psicotrópicos que são acondicionados 

numa gaveta específica, fechada à chave, de forma a restringir o seu acesso. 

Por forma a rentabilizar o tempo necessário aquando da dispensa dos medicamentos, e por 

forma a serem visíveis pelos utentes, os PVL como os PCHC, suplementos alimentares e produtos de 

puericultura encontram-se mais próximos da zona de atendimento. 

Todos os produtos são armazenados segundo a regra First expired, First Out (FEFO), de 

forma a promover a rotação dos stocks e obter uma melhor gestão dos PV. 

A par da receção e conferência de encomendas, o aprovisionamento foi uma das primeiras 

tarefas que desenvolvi para conhecer a organização da FSM e dos produtos, por forma a efetuar, 

mais tarde, um atendimento mais rápido e eficiente ao utente. 

4.4. Controlo de Prazos de Validade 

O controlo dos PV é uma tarefa de extrema importância, não só para garantir a qualidade, 

segurança e eficácia dos medicamentos, como também para minimizar perdas financeiras da 

farmácia. O controlo dos PV começa logo que estes chegam à farmácia, aquando da receção das 

encomendas e também através de listagens emitidas pelo SI com produtos que possuem PV a 

expirar.  

Na FSM estas listagens são emitidas no início de cada mês ficando um elemento da equipa 

responsável pela confirmação manual. Através deste processo confirmam-se os PV assim como as 

quantidades, sendo muitas vezes possível detetar erros de stock, que são posteriormente corrigidos. 

Os produtos cuja PV expire dentro de 2 meses são acondicionados num caixote específico, e 

posteriormente é feita a sua devolução ao fornecedor. Na maioria dos casos, os PV não estão corretos 

e procede-se à atualização das datas na ficha do produto. 
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Foram várias as vezes em que fiquei responsável, no início de cada mês pela confirmação 

manual dos PV, procedendo posteriormente à correção dos mesmos ou então fazendo a recolha dos 

produtos para posterior devolução. 

4.5. Devoluções 

É prática recorrente na farmácia se proceder a devoluções, por irregularidades em relação às 

encomendas, embalagens ou produtos danificados, produtos não corretamente acondicionados ou 

com PV a expirar. Podem ainda surgir situações que obrigam as farmácias a fazer a devolução, por 

exemplo com produtos que serão retirados do mercado ou em situações de inconformidade de 

determinados lotes. 

Através da “gestão de devoluções” do SI cria-se uma nota de devolução, selecionando-se em 

primeiro lugar o fornecedor a quem se emite a devolução, introduzindo-se em seguida os dados 

relativos ao produto a devolver, a quantidade, o motivo e o número da fatura de aquisição. Se o 

pedido de devolução for aceite pelo fornecedor, este procede à troca do produto ou emite uma nota 

de crédito. Por outro lado, se o pedido não for aceite, o produto volta à farmácia e é em seguida 

encaminhado para quebras, assumindo a farmácia o prejuízo. 

Com bastante regularidade efetuei devolução de produtos, por engano no pedido, por 

apresentarem a embalagem danificada ou recolhas voluntária segundo circulares que chegam à 

farmácia pelo INFARMED, como foi o caso do pó para solução injetável de ceftriaxona, que passou 

a ser apenas de uso Hospitalar.  

5. DISPENSA DE MEDICAMENTOS 

Analisando as Boas Práticas de Farmácia, sabe-se que a dispensa de medicamentos pode ser 

entendida como “o ato profissional em que o farmacêutico, após avaliação da medicação, cede 

medicamentos ou substâncias medicamentosas aos doentes mediante prescrição médica ou em 

regime de automedicação ou indicação farmacêutica, acompanhada de toda a informação 

indispensável para o correto uso” [4]. 

O ato de dispensa não deve ser encarado como um simples ato de entrega de medicação. 

Cabe ao farmacêutico transmitir aos utentes informação útil e atualizada sobre a posologia (dose, 

frequência e duração), utilização (modo de uso, conservação e eventuais interações com alimentos ou 

outros medicamentos). O farmacêutico deve sempre usar uma linguagem simples e objetiva, 

adequada a cada doente e situação. 

De acordo com o Decreto-Lei 176/2006, de 30 de agosto, os medicamentos podem ser 

classificados quanto à sua dispensa em Medicamentos Sujeitos a Receita Médica (MSRM) e 

MNSRM [7]. 
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5.1. Medicamentos Sujeitos a Receita Médica 

MSRM são todos aqueles que só podem ser dispensados mediante a apresentação de 

prescrição médica válida. Sempre que determinado medicamento satisfaça uma das seguintes 

condições têm que obrigatoriamente ser sujeito a receita médica:  

 Constitua risco direto ou indireto para a saúde do utente, quando utilizado sem 

qualquer vigilância médica, mesmo que usado para o fim a que destina; 

 Constitua um risco quando utilizado com elevada frequência e em quantidades 

consideráveis para um fim diferente; 

 Contenha substâncias ou preparações à base dessas substâncias cuja atividade ou 

reações adversas exijam avaliação aprofundada; 

 Se destine a administração parentérica [7]. 

Os MSRM podem ainda ser subdivididos em: 

 Medicamentos de receita médica não renovável - destinados a tratamentos de curta 

duração, com validade de 30 dias; 

 Medicamentos de receita médica renovável - destinam-se a determinadas doenças ou 

a tratamentos prolongados; podem ser adquiridos sem necessidade de nova 

prescrição médica; a receita é composta por três vias e tem a validade de 6 meses; 

 Medicamentos sujeitos a receita médica especial - medicamentos que contenham 

substâncias estupefacientes ou psicotrópicas, ou medicamentos que possam criar 

toxicodependência em casos de uso anormal; 

 Medicamentos de receita médica restrita - medicamentos de utilização reservada a 

certos meios especializados, como os medicamentos de uso exclusivo hospitalar ou 

em ambulatório e medicamentos destinados a patologias cujo diagnóstico é efetuado 

apenas em meio hospitalar [8]. 

 

5.1.1. Receita Médica 

A prescrição de MSRM é então efetuada através de uma receita médica que deve incluir 

obrigatoriamente a Denominação Comum Internacional (DCI) do princípio ativo, dosagem, forma 

farmacêutica, apresentação e tamanho da embalagem. A designação comercial ou o nome do titular 

da Autorização de Introdução no Mercado (AIM) pode excecionalmente ser incluída, de acordo com 

as seguintes exceções: 

a) Medicamento com margem ou índice terapêutico estreito; 

b) Intolerância ou reação adversa prévia; 

c) Continuação do tratamento superior a 28 dias [9]. 
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No caso das exceções a) e b), o medicamente dispensado tem obrigatoriamente que ser o 

indicado na receita, por outro lado, na exceção c) o utente pode optar por outro medicamento 

equivalente, desde que possua um PVP igual ou inferior ao prescrito [9]. Caso não se proceda à 

leitura eletrónica, sem erros de validação da receita, as exceções devem ser devidamente assinaladas 

no SI de forma a ficarem claras no verso da receita após impressão, com prejuízo de tornar 

posteriormente a receita inválida para faturação. 

Por cada receita apenas podem ser prescritos quatro medicamentos diferentes, e o número 

total de embalagens prescritas não pode ultrapassar o limite de duas por medicamento, nem o total de 

quatro embalagens. Excetuam-se situações em que a dispensa dos medicamentos se faz em 

quantidade individualizada, onde podem ser prescritas até quatro embalagens iguais por receita [9]. 

Por forma a facilitar a comunicação entre o prescritor e o farmacêutico, aumentando a 

segurança quer na prescrição quer na dispensa, as receitas são resolvidas via informática. Quando as 

receitas são prescritas manualmente estas só podem possuir uma via, cuja validade são 30 dias, e 

requerem uma justificação: 

a) Falência do sistema informático;  

b) Inadaptação fundamentada do prescritor, previamente confirmada e validada 

anualmente pela respetiva Ordem profissional;  

c) Prescrição ao domicílio; 

d) Outras situações até um máximo de 40 receitas médicas por mês [9,10]. 

Quer para a receita via informática quer para a via manual, para que esta possa ser aceite na 

farmácia é necessário que obedeça a um conjunto de normas, estabelecidas nos artigos 9º e 11º, 

respetivamente, da Portaria n.º 137-A/2012 de 11 de maio [9]. 

É importante ainda salientar que existem certos medicamentos que têm de ser prescritos 

isoladamente, sendo que a mesma receita não pode conter outros medicamentos, como é o caso, dos 

estupefacientes e psicotrópicos, medicamentos manipulados, produtos dietéticos com caráter 

terapêutico e produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus [11]. 

5.1.2. Receita Eletrónica 

A receita eletrónica resulta de uma iniciativa entre empresa Glintt e as Farmácias 

Portuguesas, com o patrocínio da Mylan, que teve início em 2015. As receitas em papel passaram a 

ser substituídas por receitas eletrónicas, mais práticas, seguras e sustentáveis. A partir do cartão de 

cidadão é possível aceder às receitas, facilitando a comunicação entre os profissionais de saúde, 

reduzindo erros associados à prescrição e dispensa e favorecendo uma componente sustentável na 

redução do consumo de papel. 

A Portaria nº224/2015, de 27 de julho de 2015 veio alargar e adaptar as regras de prescrição 

eletrónica, privilegiando a utilização de meios eletrónicos no SNS. Desta forma passou a ser possível 

a prescrição em simultâneo de diferentes tipos de medicamentos, estando desta forma todos os 
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produtos de saúde prescritos num único receituário. No momento de dispensa nas farmácias, o utente 

pode optar por aviar apenas parte dos medicamentos, sendo possível levantar os restantes em 

diferentes farmácias e em diferentes datas [12]. 

O despacho de 25 de fevereiro de 2016 trouxe carater obrigatório à Receita sem Papel para 

todas as entidades do SNS a partir de 1 de abril de 2016 [12]. 

5.1.3. Aviamento de Receitas 

Existem então três grandes tipos de receitas. As receitas manuais, prescritas pelos motivos 

acima referidos, as receitas eletrónicas, e as novas receitas eletrónicas sem papel. Antes de se iniciar 

o aviamento da receita, deve proceder-se à confirmação da sua validade e autenticidade assim como 

uma interpretação farmacêutica da mesma. Em termos de autenticidade, e para que esta seja válida 

deve considerar-se a identificação e assinatura do médico prescritor, o nome e número de utente ou 

de beneficiário de subsistema, eventuais entidades financeiras, e quando aplicável, regime especial 

de comparticipação. Sempre que se detete alguma irregularidade deve contatar-se o médico 

prescritor, procurando resolver a situação da melhor forma possível para o utente. 

Selecionada a zona de atendimento do SI, com comparticipação, pode proceder-se à leitura 

ótica da receita, caso se trate de uma receita eletrónica, ou prosseguir para receita normal, no caso de 

se tratar de uma receita manual.  

Quando o utente chega à farmácia acompanhado da receita em formato papel, pode fazer a 

leitura ótica do número da receita, seguido do respetivo código de acesso. Caso se trate de uma 

receita eletrónica sem papel, o utente ou se faz acompanhar da guia de tratamento, ou pode apenas 

receber a sua receita através de uma mensagem no telemóvel, onde esta disponível o número da 

receita, o código de acesso e o de direito de opção. Pode também fazer-se o acesso à receita através 

do cartão de cidadão, sendo só necessário introduzir o código de acesso. Acedida a receita, aparecem 

no ecrã os medicamentos prescritos, já com os respetivos planos e exceções associados. Basta então 

selecionar de entre os medicamentos similares disponíveis quais se vão dispensar, de acordo com a 

opção do utente.  

Caso se trate de uma receita manual, ou se proceda ao aviamento de receita eletrónica de 

forma manual, o farmacêutico deve prestar maior atenção. São inseridos os medicamentos por leitura 

ótica, tendo atenção a eventuais exceções que devem ser selecionadas. Em seguida é selecionado o 

plano de comparticipação em questão e, caso aplicável, a portaria. 

Terminado o atendimento, vai ser impresso no verso da receita a informação referente à 

dispensa, que deve ser assinada pelo utente por forma a confirmar os medicamentos que lhe foram 

dispensados. É também impressa a respetiva fatura. 

Existem situações, como por exemplo quando a farmácia não tem no momento de 

atendimento todos os medicamentos prescritos disponíveis, sendo que se podem disponibilizar ao 

doente parte dos medicamentos, fazendo uma venda suspensa.  
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5.1.4. Entidades de Comparticipação 

Segundo a legislação atual, o sistema de comparticipação prevê a possibilidade de 

comparticipação de medicamentos através de um regime geral ou de um regime especial, aplicável a 

situações especiais que encerram determinadas patologias ou grupos de doentes.  

O regime geral de comparticipação é dividido em escalões, em que o estado paga uma 

percentagem do medicamento, consoante as indicações terapêuticas do medicamento, a sua 

utilização, as entidades prescritoras e tendo ainda em consideração se o doente sofre de determinadas 

patologias. Os escalações estabelecidos são: escalão A, em que o estado paga 90%, escalão B, 69%, 

escalão C, 37% e por fim o escalão D, em que o doente usufrui de 15% de comparticipação [13]. 

Em relação ao regime especial de comparticipação são possíveis dois tipos de 

comparticipação, uma em função dos benificiários e outra em função das patologias ou de grupos 

especiais. Para os beneficiários do regime especial, pensionistas cujo rendimento anual não excede 

14 vezes a retribuição mínima mensal em vigor, a usual comparticipação é acrescida de 5% no 

escalão A (passa a usufruir de 95% de comparticipação), 15% no escalão B, C e D (o escalão B 

usufrui de 84% de comparticipação, o C de 52% e o D de 30%). Salienta-se ainda, que a 

comparticipação para o conjunto dos escalões pode ser de 95% no caso de medicamentos cujo PVP 

seja igual ou inferior ao 5º preço mais baixo dentro do grupo homogéneo. Por outro lado, a 

comparticipação em função das patologias ou grupos especiais é usualmente definida através de um 

despacho ou portaria mencionados na receita [13]. 

Os produtos destinados ao autocontrolo da diabetes mellitus são também abrangidos por um 

regime de comparticipação pelo Estado. Por norma, esta comparticipação é de 85% do PVP das tiras 

de teste para determinação de glicemia, cetonúria e cetonemia, e de 100% do PVP para lancetas, 

agulhas e seringas [14]. É ainda de salientar que existem medicamento comparticipados em 100%, 

sendo estes considerados indispensáveis à vida, segundo o Despacho n.º 19650-A/2005, de 1 de 

setembro [15]. 

Existem situações em que o utente pode ainda beneficiar de uma comparticipação acrescida 

por parte de determinadas entidades, como a Caixa geral de Depósitos, os Serviços de Assistência-

Social, a EDP energias de Portugal, a Multicare, entre outras. Aquando do aviamento da receita, o 

doente deve fazer-se acompanhar do seu cartão de beneficiário. O cartão e a receita são fotocopiados, 

sendo a receita original enviada para a entidade de comparticipação principal e a cópia para o 

respetivo organismo de complementaridade. 

5.1.5. Verificação das Receitas e Faturação 

Aquando da dispensa dos MSRM, a cada receita aviada é atribuído um número, lote e uma 

série mediante a entidade de comparticipação. No que à receita eletrónica diz respeito, todo o 

receituário que foi conferido eletronicamente no momento da dispensa é agrupado em dois lotes 
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distintos. Por um lado temos o lote 99 do qual vão fazer parte todas as receitas sem erros, e por outro 

lado temos o 98 onde ficam as receitas registadas com erro. As restantes receitas, que não são 

conferidas eletronicamente no momento da dispensa são organizadas em lotes segundo o organismo 

a que pertencem [16]. 

Após a dispensa dos medicamentos é necessário proceder à conferência das receitas. Esta 

tarefa é realizada diariamente, por um farmacêutico, consistindo então na procura de alguma 

inconformidade, nomeadamente na vinheta do médico ou vinheta/carimbo do local de prescrição, PV 

da receita, se esta se encontra assinada pelo médico prescritor, se existe correspondência do que foi 

prescrito com o que foi efetivamente cedido, quantidade de embalagens aviadas, se o código do 

organismo de faturação introduzido foi o correto (SAMS, MEDIS, entre outros) e se foram 

respeitadas as exceções. Caso se detete algum erro, procede-se à sua correção, sendo que em 

determinadas situações é necessário contatar o utente. Eventuais correções, ou mesmo erros de 

impressão aquando do aviamento devem ser devidamente justificados, rubricados e carimbados pelo 

operador.  

Depois de conferida, a receita é carimbada, assinada e organizada por lotes. Cada lote é 

constituído por trinta receitas com exceção do último lote e de alguns subsistemas, que podem conter 

um número inferior. É ainda necessário preceder ao fecho dos lotes, em que o Verbete de 

Identificação emitido é carimbado e anexado ao correspondente lote. Neste devem estar presentes 

informações como a identificação da farmácia e respetivo código da ANF, carimbo da farmácia, 

código e sigla da respetiva entidade/organismo de comparticipação, série e número sequencial de 

lote, mês e ano correspondente, quantidade de receitas e etiquetas, valor total do lote correspondente 

ao PVP, valor pago pelos utentes e valor a pagar pela entidade de comparticipação [16].  

Na FSM todas estas tarefas são feitas ao longo de todo o mês, as receitas são conferidas 

diariamente e sempre que um lote fica completo é impresso o seu verbete, evitando desta forma um 

acumular de tarefas no final do mês. 

No último dia do mês, é então feita a faturação, sendo todos os lotes fechados e impressos 

todos os verbetes. É também impressa em triplicado, para cada entidade de comparticipação, uma 

Relação Resumo de todos os lotes de cada organismo. Esta última contém a mesma informação do 

verbete, mas para todos os lotes agrupados por organismo. Finalmente, emite-se a fatura mensal de 

medicamentos, em quadruplicado para todos os organismos onde consta identificação da farmácia e 

código da ANF, número da fatura, mês e ano a que respeita, organismo e número de lotes, valor total 

de PVP, comparticipação dos utentes, comparticipação do organismo em causa, número de 

contribuinte das entidades recetora e emissora, carimbo da farmácia e assinatura da DT, sendo que 

três exemplares vão anexos ao receituário e outro destina-se à contabilidade da farmácia. 

As receitas são depois enviadas ao Centro de Conferência de Faturas, caso a entidade 

responsável seja o SNS, ou à ANF, caso seja outra a entidade responsável pela comparticipação [16]. 

Se tudo tiver em conformidade, as respetivas entidades fazem o pagamento do montante das 
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comparticipações à farmácia. As receitas em que sejam detetadas inconformidades são devolvidas à 

farmácia em conjunto com o motivo da sua devolução. Caso estas possam ser corrigidas, a farmácia 

volta a fazer a sua refaturação. 

5.2. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica 

Como referido anteriormente, para serem considerados MSRM os medicamentos têm que 

preencher determinados requisitos, quando não os cumprem são considerados MNSRM. Por norma, 

estes não são comparticipados pelo estado, a não ser em determinadas exceções previstas na 

legislação [17]. 

Os medicamentos MNSRM não necessitam de prescrição médica, são vulgarmente 

designados de medicamentos de venda livre, estando sobretudo associados a situações de 

automedicação e de aconselhamento farmacêutico. Estes são sobretudo utilizados no tratamento de 

transtornos menores, devendo a sua utilização limitar-se a situações clínicas bem definidas, 

autolimitadas e sempre de acordo com as especificações estabelecidas. O farmacêutico assume aqui 

um papel de extrema relevância, devendo sempre promover o uso racional do medicamento. É ainda 

importante conhecer a história clínica do doente, fazer uma avaliação do estado de saúde e só depois 

aconselhar o doente, privilegiando sempre que possível as medidas não farmacológicas, ou 

encaminhando o doente para o médico sempre que se achar necessário. É importante realçar que a 

prática indiscriminada de automedicação pode mascarar sintomas ou doenças graves, muitas vezes 

atrasando e dificultando a resolução clínica, para não falar nas reações adversas e possíveis 

interações com outros medicamentos.   

Foram várias as vezes em que os utentes chegaram ao balcão da farmácia já com uma ideia 

estabelecida do medicamento que pretendiam. Procurei sempre saber a história clínica do doente, 

principalmente para ter em atenção se se inseria em determinado grupo de risco, como diabéticos, 

grávidas ou crianças, prestando toda a informação que considerei útil para o uso seguro e racional 

do medicamento.  

Verifiquei ainda que os MNSRM a que os utentes mais recorrem são laxantes e obstipantes, 

antigripais/antitússicos/descongestionantes, analgésicos/antipiréticos e antiácidos. 

5.3. Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em 

Farmácia 

Os Medicamentos Não Sujeitos a Receita Médica de Dispensa Exclusiva em Farmácia 

(MNSRM-EF) correspondem a uma nova categoria introduzida no Estatuto do Medicamento 

segundo o Decreto-Lei nº128/2013, de 5 de Setembro. Neste seguimento, a 26 de fevereiro de 2014 

foi publicada a Deliberação nº24/CD/2014 que veio aprovar o regulamento dos MNSRM assim 

como os protocolos de dispensa. Posteriormente, através da Deliberação nº17CD/2015 o anexo do 

regulamento dos MNSRM-EF foi atualizado, constando então desta lista (Anexo III) dez DCI’s, 
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sendo que o regulamento introduziu ainda as respetivas indicações terapêuticas e outras condições de 

dispensa exclusiva em farmácia.  

É ainda de realçar que determinados MSRM com AIM autorizado e que na sua composição 

se encontre na lista de DCI’s podem a pedido do respetivo titular ser reclassificados em MNSRM-

DEF [18]. 

Com esta nova classificação de dispensa o farmacêutico passa a ter uma intervenção cada 

vez mais ativa, representando desta forma um reconhecimento da importância da farmácia na 

garantia da segurança e efetividade no uso dos medicamentos [19]. 

A 11 de março foi publicada pela ANF a Circular nº517 de 2015 que veio permitir a dispensa 

em farmácia de MSRM cuja composição das substâncias ativas conste na lista de DCI’s do 

regulamento acima referido, independentemente da apresentação de receita médica. 

5.4. Medicamentos Estupefacientes e Psicotrópicos 

Os Estupefacientes e os Psicotrópicos são substância muito importantes na medicina, por 

atuarem diretamente no sistema nervoso central, podendo alterar as funções cerebrais, a perceção, o 

humor, o comportamento e a consciência, o que facilita o desencadeamento de tolerância física e 

psíquica.  

Estas são substancia muitas vezes associadas a atos ilícitos, como o consumo de drogas e a 

prática de crimes o que determinada uma particular atenção. Contudo, quando utilizados para fim 

medicinal e terapêutico, e cumprindo as estritas indicações clínicas, estas podem representar 

medicamentos úteis em diversas situações, como analgésicos, na oncologia ou no tratamento de 

doenças psiquiátricas [20]. 

Todas as substâncias compreendidas nas tabelas I a II anexas ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 

de janeiro, ou referidas no n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Regulamentar n.º 61/94, de 12 de outubro, 

necessitam então de ser prescritas nas receitas eletrónicas identificadas com RE – receita especial, 

tendo esta prescrição que ser feita isoladamente, isto é, a receita médica não pode conter outros 

medicamentos [20]. 

Aquando da dispensa destes medicamentos o sistema gera uma janela em que é obrigatório o 

preenchimento de dados relativos não só ao doente, como ao adquirente. Posteriormente com a 

finalização da venda é emitido um “documento de psicotrópicos” que é agrafada a uma cópia da 

receita, sendo que estes documentos devem ser mantidos na farmácia durante 3 anos. É ainda 

obrigatório comunicar ao INFARMED, até ao dia 8 do segundo mês a seguir à dispensa, a listagem 

de todas as receitas aviadas onde constem os dados do adquirente [21]. 

Na FSM todas estas cópias são reunidas num local específico, sendo que posteriormente, 

antes do envio ao INFARMED todos os dados são conferidos, estando esta responsabilidade a cargo 

da Dra. Ana Margarida. 
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As receitas originais destes medicamentos psicotrópicos e estupefacientes são inseridos nos 

respetivos lotes e enviados no final de cada mês em conjunto com o restante receituário. 

Durante o período de estágio tive oportunidade de fazer a dispensa deste tipo de 

medicamentos e verificar o grande controlo a que estão sujeitos que visa sobretudo evitar a sua 

utilização para fins ilícitos. 

6. DISPENSA DE OUTROS PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

 

6.1. Produtos de Cosmética e Higiene Corporal 

O Decreto-Lei nº 189/2008, de 25 de Setembro, define PCHC como “qualquer substância ou 

preparação destinada a ser posta em contato com as diversas partes superficiais do corpo humano, 

designadamente epiderme, sistemas piloso e capilar, unhas, lábios e órgãos genitais externos, ou com 

os dentes e mucosas bucais, com a finalidade de, exclusiva ou principalmente, os limpar, perfumar, 

modificar o seu aspeto, proteger, manter em bom estado ou de corrigir odores corporais” [22]. 

Nos dias que correm a procura por este tipo de produtos é cada vez maior, sendo que a par da 

procura, também a oferta cresce exponencialmente. Neste sentido o farmacêutico assume um papel 

relevante procurando sempre estar bem informado para prestar o melhor aconselhamento possível ao 

consumidor.  

A FSM, apesar de ser uma farmácia pequena, possui uma considerável gama deste tipo de 

produtos. As nossas principais gamas a nível de dermocosmética são a Bioderma®, Nuxe® e 

Vichy®, a nível de cuidados papilares temos a Phyto®, Tricovel® e ainda a gama dercos da Vichy®. 

Também a nível de higiene oral trabalhamos as gamas Vitis® e Bexident®.  

Durante o estágio tive oportunidade de participar em formações da Bioderma®, Nuxe® e 

Vichy®. Este tipo de formações representam uma mais-valia, no sentido em que nos proporcionam 

um conhecimento mais detalhado de cada produto da marca, para que possamos aconselhar 

corretamente os consumidores.  

6.2. Produtos de Puericultura 

Os bebés são frágeis e a sua pele é sensível e delicada e por isso necessitam de cuidados 

especiais. Na FSM podem encontra-se diversos produtos de higienização e cuidados específicos para 

bebé, assim como produtos para grávida e fase pós-parto.  

6.3. Dispositivos Médicos 

Segundo o Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho, dispositivo médico é “qualquer 

instrumento, aparelho, equipamento, software, material ou artigo utilizado isoladamente ou em 

combinação, incluindo o software destinado pelo seu fabricante a ser utilizado especificamente para 

fins de diagnóstico ou terapêuticos e que seja necessário para o bom funcionamento do dispositivo 
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médico, cujo principal efeito pretendido no corpo humano não seja alcançado por meios 

farmacológicos, imunológicos ou metabólicos, embora a sua função possa ser apoiada por esses 

meios” [23]. 

Estes são desenvolvidos para serem utilizados em seres humanos para os seguintes fins: 

 Diagnóstico, prevenção, controlo, tratamento ou atenuação de uma doença;  

 Diagnóstico, controlo, tratamento, atenuação ou compensação de uma lesão ou de 

uma deficiência;  

 Estudo, substituição ou alteração da anatomia ou de um processo fisiológico;  

 Controlo da conceção [23]. 

Tendo em conta os riscos decorrentes da sua conceção técnica e fabrico, assim como a 

vulnerabilidade do corpo humano, os dispositivos médicos podem ser integrados em diferentes 

classes (classe I, IIa, IIb e III) [23]. 

Os dispositivos médicos são então uma diversidade de instrumentos de saúde usados para um 

vasto leque de fins. Segundo esta definição, é percetível que este conceito de “dispositivo médico” 

engloba uma diversidade de instrumentos de saúde usados para um vasto leque de fins.  

Na FSM verifiquei que os dispositivos médicos de maior procura pelos utentes são material 

de penso, compressas, adesivos, seringas, testes de gravidez, preservativos, termómetros, aparelhos 

de medição da PA, assim como as canetas de insulina e as lancetas.  

6.4. Produtos Fitoterápicos e Suplementos Alimentares 

A base da fitoterapia assenta na utilização de plantas para prevenir, aliviar e mesmo tratar, de 

uma forma mais natural, alguns problemas que podem afetar o organismo. Muita da sua eficácia é 

hoje comprovada cientificamente. Existem vários tipos de preparações à base de plantas, mas 

salientam-se as infusões, os comprimidos e as cápsulas.  

Cada vez mais se sente uma procura crescente por este tipo de produtos, principalmente 

devia à desconfiança e relutância em relação aos produtos químicos e às suas RA, potenciada pela 

ideia que os produtos naturais não acarretam efeitos secundários ou contraindicações, não 

constituindo assim um perigo para a saúde.  

Alguns exemplos destes fitofármacos são os que tem na sua constituição harpagófito ou 

cavalinha utilizados em dores articulares; uva-ursina, urze ou arando vermelho que podem ser 

utlizados em cistite e infeções urinárias; o psílio no intestino preguiçoso; a equinácea quando o 

sitema imunitário se encontra enfraquecido; no emagrecimento pode recorrer-se à laranja amarga e 

ortosiphum; os problemas circulatórios podem ser atenuados com recurso à videira vermelha, 

castanheiro-da-índia, cipreste e alho; o sene é vulgarmente utilizado na obstipação; o ginkgo por sua 

vez é utilizado para melhorar a concentração; e os exemplos mais vulgarmente conhecidos são da 

valeria e da passiflora utilizados em distúrbios de sono e situações de ansiedade e nervosismo [24]. 
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Apesar de resultados comprovados, o uso destes produtos não deve ser feito 

indiscriminadamente nem de forma prolongada, e no seu aconselhamento é muito importante ter em 

conta eventuais interações. 

Os suplementos alimentares são fontes concentradas de nutrientes, isolados ou em 

associação que têm como finalidade suplementar/complementar um regime alimentar normal [25]. 

Como os demais produtos farmacêuticos, estes produtos são regulamentados pelo Decreto-Lei nº 

136/2003, de 28 de junho.  

Na FSM podem ser encontrados alguns destes produtos, e durante o meu estágio pode fazer 

aconselhamento sendo que a maior procura dos consumidores é pelo sene e os suplementos à base 

de valeriana e passiflora.  

6.5. Produtos Dietéticos e de Alimentação Especial 

No que concerne aos géneros alimentícios destinados a alimentação especial, o Decreto-Lei 

nº 227/99 de 22 de junho define que, “os produtos alimentares que devido à sua composição ou a 

processos especiais de fabrico, se distinguem claramente dos géneros alimentícios de consumo 

corrente, são adequados ao objetivo nutricional pretendido e são comercializados com a indicação de 

que correspondem a esse objetivo” [26]. 

Eventuais necessidades nutricionais podem ser colmatadas com recurso a este tipo de 

alimentação. Entre as principais condições fisiológicas especiais, salientam-se as perturbações 

digestivas e metabólicas, assim como as necessidades específicas das crianças e dos lactentes. 

A FSM apesar de não possuir grande variedade deste tipo de produtos, consegue, em tempo 

útil satisfazer eventuais necessidades dos utentes. As principais procuras são os alimentos 

hipercalóricos, usados sobretudo em patologias oncológicas, as bebidas com eletrólitos e glucose 

associadas ao tratamento de viroses e situações de reidratação oral e também os espessantes 

procurados para pessoas com dificuldades de deglutição. Quanto aos leites, papas e farinhas infantis, 

a procura não compensa o investimento financeiro da farmácia e nesse sentido, a FSM, quase não 

possui este tipo de alimentação. 

6.6. Produtos e Medicamentos de Uso Veterinário 

Em conformidade com o Decreto-Lei nº 148/2008 de 29 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 314/2009 de 28 de outubro, “Medicamento Veterinário é definido como toda a substância ou 

associação de substâncias, apresentada como possuindo propriedades curativas ou preventivas de 

doenças em animais ou dos seus sintomas, ou que possa ser utilizada ou administrada no animal com 

vista a estabelecer um diagnóstico médico-veterinário ou, exercendo uma ação farmacológica, 

imunológica ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas” [27]. 

A qualidade e farmacovigilância deste tipo de medicação é levada a cabo pelo Ministério da 

Agricultura. 
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Segundo Decreto-Lei n.º 148/2008 de 29 julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 314/2009 de 28 

de outubro, acima referenciado, é necessário manter durante 5 anos os registos de todas as transações 

de medicamentos veterinários fornecidos mediante receita médico-veterinária à disposição das 

autoridades para efeitos de controlo e fiscalização [28].  

Os produtos de uso veterinário mais procurados na FSM são antiparasitários, internos e 

externos, produtos de higiene, pílulas anticoncecionais e antibióticos.  

No meu estágio tive oportunidade de vender vários tipos de antiparasitários sendo que é 

importante ter em consideração o tipo de animal e o seu peso assim como informar sobre o período 

de eficácia dos produtos. Pude ainda dispensar antibióticos e anti-inflamatórios sobre prescrição 

médico-veterinária.  

7. SERVIÇOS FARMACÊUTICOS PRESTADOS NA FARMÁCIA SÃO 

MIGUEL 

As farmácias não são meros locais de dispensa de medicamentos e cada vez mais evoluem 

prestando diversos outros serviços de saúde. É visível uma procura crescente do utente pela 

farmácia, não só para comprar medicamentos como usufruir de outros cuidados farmacêuticos, que 

visam fundamentalmente a promoção da saúde e do bem-estar do utente.  

Segundo a portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro as farmácias podem prestar diversos 

serviços farmacêuticos como, apoio domiciliário, administração de primeiros socorros, 

administração de medicamentos, utilização de meios auxiliares de diagnóstico e terapêutica, 

administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação, podem ainda promover 

programas de cuidados farmacêuticos e campanhas de informação, assim como colaborar em 

programas de educação para a saúde. É de salientar que, para a prestação de determinados serviços as 

farmácias têm que dispor de instalações adequadas e automatizadas, e estar equipadas com todo o 

material e aparelhos apropriados [29]. 

De entre os serviços mais requisitados pelos utentes são a determinação de parâmetros 

fisiológicos e bioquímicos, nomeadamente a avaliação da PA e frequência cardíaca (FC), 

determinação da glicemia, colesterol total e triglicerídeos, e ainda, avaliação do peso e Índice de 

Massa Corporal (IMC). Devido as suas pequenas dimensões, a FSM apenas realiza a avaliação da 

PA, FC e determinação de glicemia. Durante o meu período de estágio, a balança encontrava-se 

avariada pelo que não era possível a avaliação do peso e IMC. Dada a importância da medição destes 

diferentes parâmetros e apesar de não conseguir realizar alguns deles durante o meu período de 

estágio, irei em seguida fazer uma descrição detalha de cada um.  

A prestação deste tipo de serviços representa uma mais-valia para a farmácia, não só por 

possibilitar um contato mais próximo com o utente, como também contribuir para a melhoria da 

saúde da população em geral. Durante a determinação dos parâmetros fisiológicos e bioquímicos, o 

farmacêutico tem a possibilidade de aconselhar os utentes, esclarecendo dúvidas, propondo medidas 
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não farmacológicas e farmacológicas, salientar a necessidade e importância da intervenção médica, 

incentivar o controlo periódico dos parâmetros bioquímicos, e ainda, se for o caso, promover a 

adesão à terapêutica.  

7.1. Avaliação da Tensão Arterial e da Frequência Cardíaca 

A hipertensão arterial (HTA) carateriza-se por valores de tensão arterial sistólica (TAS) 

superiores ou iguais a 140 mmHg (milímetros de mercúrio) e/ou valores de tensão arterial diastólica 

(TAD) superiores a 90 mmHg [30]. 

A hipertensão é uma das patologias mais prevalentes em Portugal e o papel do farmacêutico 

é essencial devendo fornecer aos utentes um aconselhamento útil no sentido de mudar hábitos 

alimentares, estilos de vida mais sedentários ou mesmo tabagismo, que podem estar na origem de 

valores de PA anormais. É ainda importante dar a conhecer aos utentes os riscos para a saúde 

inerentes a uma PA elevada e não controlada e encaminha-los para uma consulta médica sempre que 

se achar pertinente.  

Na FSM diariamente vários utentes solicitam a determinação da PA. Esta medicação é feita, 

gratuitamente, através de um tensiómetro automático de pulso que nos fornece o valor da PAS, TAD 

e FC.  

Durante o decurso do meu estágio tive a oportunidade de fazer esta medição a vários 

utentes sendo que principalmente me deparei com casos de pressão sistólica aumentada, o que 

associo principalmente à faixa etária. Tive ainda a oportunidade de fazer medições periódicas de 

determinados doentes antes e depois do início de farmacoterapia, podendo constatar a normalização 

dos valores após início da terapia. Procurei sempre alertar os utentes para a adoção de medidas 

não farmacológicas, incentivando mudanças no estilo de vida e na adoção de uma alimentação mais 

saudável.  

7.2. Determinação da glicemia 

A glicemia representa a quantidade de açúcar no sangue e constitui um valor fundamental no 

controlo da diabetes, assim como na sua identificação precoce em indivíduos saudáveis. Os valores 

de referência variam nas situações de jejum e pós prandial. Em jejum os valores devem situar-se 

entre os 70 e os 100 mg/dl, e valores acima de 126 mg/dl já são considerdos valores altos. Para 

situações pós prandial, os valores de referência devem estar compreendidos entre os 70 e os 140 

mg/dl e a partir de 200 mg/dl o risco de complicação da diabetes é acentuado [31]. 

Na tabela 1 estão representados mais detalhadamente os valores de referência para as 

diferentes situações. 
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Tabela 1 Valores de Referência da Glicemia  

 

 

 

 

 

A determinação da glicemia é um teste rápido e simples. Representa um teste muito 

importante para doentes com Diabetes mellius no sentido em que estes têm que controlar 

regularmente o nível de glicose no sangue por forma a prevenir eventuais danos causados por uma 

elevação/diminuição acentuada deste valor.  

 Na FSM é possível fazer a medição dos níveis de glicemia recorrendo-se para o efeito a um 

sensor e lancetas adequados. Começa-se pela desinfeção das mãos e do material e posteriormente 

recolhe-se uma gota de sangue numa tira de reagente específica que é em seguida colocada no sensor 

automático de punção capilar.  

Durante o meu estágio realizei algumas vezes a avaliação deste parâmetro e sempre que 

necessário alertei o utente de medidas não farmacológicas ou o aconselhei a procurar o médico no 

sentido de regularizar os valores observados. 

7.3. Avaliação do Peso e Índice de Massa Corporal 

Através do cálculo do IMC podemos inferir se o peso de uma pessoa é baixo, normal, acima 

do ideal ou se é obeso.  

Apesar da FSM não dispor no período do meu estágio de uma balança, tive oportunidade de 

aconselhar diversos utentes, promovendo hábitos de vida saudáveis, referindo a importância de uma 

alimentação equilibrada e a prática de exercício físico.  

7.4. Administração de Vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação 

Como referido anteriormente, de acordo com a Portaria n.º 1429/2007, de 2 de Novembro, a 

administração de vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação é um dos serviços 

farmacêuticos que pode ser prestado pelas farmácias. Esta administração deve ser feita por um 

farmacêutico com formação adequada para o efeito, reconhecido pela Ordem dos Farmacêuticos 

[29]. 

Na FSM é proporcionada aos doentes a possibilidade de vacinação contra a Gripe sazonal, 

contudo não tive a oportunidade de assistir a nenhuma administração pois o meu período de estágio 

não coincidiu com o período de vacinação.  

 Jejum 2h depois da refeição 

Hipoglicemia <70 mg/dl <70 mg/dl 

Normal Entre 70 – 100 mg/dl Entre 70 – 140 mg/dl 

Pré-diabetes Entre 100 – 126 mg/dl Entre 140 – 200 mg/dl 

Diabetes >126 mg/dl >200 mg/dl 

*Adaptado de [32] 
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8. FARMACOVIGILÂNCIA 

Tendo por base a melhoria da qualidade e segurança dos medicamentos, a Farmacovigilância 

é uma atividade de Saúde Pública responsável pela deteção, avaliação e prevenção de reações 

adversas medicamentosas. Esta atividade é regida pelo Sistema Nacional de Farmacovigilância que 

foi criado em 1992, constituído e coordenado pela Direção de Gestão do Risco de Medicamentos do 

INFARMED, I.P., e por quatro Unidades Regionais de Farmacovigilância (URF): Norte, Centro, 

Lisboa e Vale do Tejo, e Sul [33]. 

Enquanto agente de Saúde Pública o farmacêutico é responsável pela comunicação sempre 

que haja suspeita de possíveis reações adversas. Para esse feito, deve ser preenchido um formulário 

através da aplicação Portal Ram que posteriormente é enviado às autoridades de saúde competentes. 

Neste formulário constam informações básicas como a descrição da reação adversa, identificação do 

medicamento em causa entre outras informações relativas à pessoa em que se despoletou a reação. 

Posteriormente é tomado conhecimento relativamente ao resultado da avaliação [33]. 

9. VALORMED 

A VALORMED representa uma sociedade sem fins lucrativos que assume a gestão dos 

resíduos de embalagens vazias e medicamentos fora de uso. Com base no slogan “Os medicamentos 

fora de uso também têm remédio”, esta sociedade procede à reciclagem de medicamentos fora do 

prazo, ou sem necessidade de uso por parte dos utentes. Na FSM, tal como nas demais farmácias 

portuguesas, é colocado ao dispor dos utentes um contentor. Estes contentores depois de cheios, e 

após preparação dos mesmos, são transportados pelas empresas de distribuição (armazenistas). É 

também a estas empresas que se procede ao pedido de novos contentores [34]. 

Estes contentores depois da sua recolha nas farmácias são armazenados nas instalações das 

empresas de distribuição em contentores estanques que posteriormente são transportados para o 

Centro de Triagem com a finalidade de serem separados e classificados, com reciclagem dos 

materiais de embalagem e incineração segura com valorização energética dos restantes resíduos [34]. 

Esta iniciativa representa então uma mais-valia não só para a saúde pública uma vez que é 

evitada a acumulação de medicamentos que já não possuem utilidade, como também diminui a 

probabilidade de toma incorreta e uso de medicamentos que já não apresentam condições adequadas.  

10. ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 Participação no curso geral da BIODERMA® no dia 20 de janeiro de 2016, às 9 horas, no 

Hotel Porto Palácio; 

 Participação na formação Nuxe®, no dia 26 de janeiro de 2016, às 14h, no Bessa Hotel; 

 Participação num rastreio nutricional na FSM no dia 19 de Abril de 2016; 

 Participação na formação Vichy®, no dia 12 de maio de 2016, no Estádio do Dragão; 
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 Participação num rastreio capilar na FSM no dia 20 de maio de 2016; 

 Participação numa ação de promoção da marca VITIS® na FSM no dia 30 de maio; 

 Formações in loco da marca Nuxe®, Bioderma®, Aquilea®, Aboca®, FDC®, entre outras; 

 Desenvolvimentos de campanhas promocionais alusivas ao Dia dos Namorados, Dia da Mãe, 

Dia Mundial da Hipertensão (Anexo IV); 

 Desenvolvimento de campanhas de desconto em dermocosmética e adelgaçantes (Anexo 

IV). 

 

11. CONCLUSÃO  

 Durante os 6 meses de estágio na FSM as minhas atividades foram evoluindo por forma a 

percorrer as diferentes áreas de atividade de um farmacêutico (Anexo I).  

 Sendo a farmácia comunitária a principal área de intervenção do farmacêutico considero ser 

fundamental a realização deste estágio o que me permitiu um contato direto com a realidade 

profissional. Considero que adquiri novos conhecimentos e competências que sem dúvida me tornam 

uma melhor profissional, muito mais prepara para o mercado de trabalho.  

 Ao longo de todo o estágio pode aprofundar e consolidar conhecimentos teóricos e 

científicos que só mesmo o contato direto com o utente nos pode proporcionar. O contexto real de 

ato de dispensa vai muito mais além de todos os conceitos teóricos que aprendemos ao longo do 

curso.  

 Tive oportunidade de fomentar as minhas competências relativamente à indicação 

farmacêutica, sobretudo no que respeita ao aconselhamento. Procurei sempre interagir com o utente 

de uma forma clara e simples, transmitindo todas as informações que considerava relevantes. 

Procurei sempre incentivar a adesão à terapêutica, promover o uso racional do medicamento e alertar 

as pessoas para a importância da adoção de um estilo de vida mais saudável.  

 Este meu percurso pela farmácia comunitária fez-me perceber que esta é realmente a minha 

área de interesse, permitiu-me desenvolver competências de interação com os utentes e usufrir da 

gratificação que é poder contribuir para o bem-estar das pessoas.  

 

.  
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PARTE II- Temas desenvolvidos durante o 

Estágio Curricular na Farmácia São Miguel 

1. FRIEIRAS 

 1.1.  Enquadramento 

 O meu primeiro projeto desenvolvido na FSM consistiu na elaboração de um panfleto 

informativo sobre frieiras (Anexo V). Logo nos primeiros dias de estágio, a minha orientadora, que 

como tantas outras pessoas “sofre deste mal”, mostrou-me um pequeno artigo num jornal local que 

falava sobre frieiras e pediu-me que fizesse alguns comentários. Como encontramos alguns erros 

científicos no dito artigo propus-me a fazer um panfleto informativo para disponibilizar aos utentes 

da FSM. Tratando-se as frieiras de afeções dermatológicas muito recorrentes nas épocas mais frias 

do ano, fazia todo o sentido falar sobre elas naquele período de janeiro em que iniciei o estágio.  

 De uma forma muito simples, tentei transmitir o que são as frieiras, como se podem 

desenvolver, quais os principais sintomas que delas resultam e diferentes formas de as prevenir e 

tratar.  

1.2.  Eritema Pernio 

 O Eritema Pernio é vulgarmente designado de Frieiras. Trata-se de uma lesão eritematosa 

e arroxeada característica das extremidades que ocorre com a exposição ao frio. As frieiras podem 

ser primárias ou idiopáticas, ou secundárias a uma doença do tecido conjuntivo [35]. 

 As frieiras idiopátias são frequentemente associadas às estações mais frias, contudo 

existem relatos de frieiras associadas a procedimentos ortopédicos em que a terapia utilizada recorre 

ao frio [36]. 

 Por outro lado as frieiras secundárias podem apresentar-se como caraterísticas 

consequentes de determinadas condições cutâneas, salientando-se o Lupus Eritematoso (LE), Doença 

de Behçet, Gamopatia Monoclonal, Crioglobulinemia, Leucemia Mielomonocítica Crónica, 

Síndrome do Anticorpo Antifosfolipídeo, entre outros exemplos [35]. 

 Um exemplo de frieiras secundárias a LE está associada a uma mutação heterozigótica no 

gene TREX1 (que codifica para um exonuclease 3’-5’), principalmente observada em populações 

asiáticas [35,37]. 

 As frieiras podem ainda aparecer como efeito secundário a um tratamento, como o caso 

do Infliximab utilizado no tratamento da Artrite Reumatóide. Tendo em conta a cronologia dos 

acontecimentos, nomeadamente, o aparecimento de auto-anticorpos e o início do tratamento com o 

Infliximab levou os autores a considerar que as frieiras se desenvolveram como efeito secundário ao 

tratamento, o que já anteriormente tinha sido descrito para a Terbinafina [35,38]. 
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1.3.  Patogénese 

 A exata patogénese das frieiras é ainda desconhecida. O processo é geralmente descrito 

como uma vasculopatia em que se verifica uma interrupção da resposta neurovascular normal face a 

variações de temperatura dérmica. Tem sido sugerido que os pacientes com frieiras desenvolvem 

uma vasoconstrição induzida pelo frio que leva consequentemente à hipóxia, com uma reação 

inflamatória subsequente [35]. Numa situação normal, a resposta ao frio passa por uma 

vasoconstrição das artérias mais profundas da derme, seguindo-se uma vasodilatação para manter a 

perfusão. No desenvolvimento das frieiras verifica-se o contrário, há uma vasoconstrição persistente 

das artérias mais profundas e uma dilatação dos pequenos vasos mais superficiais [39]. 

 Por outro lado, também a humidade parece ter um efeito no desenvolvimento de frieiras 

no sentido em que aumenta a condutividade térmica, a perda de calor e a resistência ao 

congelamento, que conduzem também a uma situação de hipoxia tecidular [40]. 

 As mudanças bruscas de temperatura também parecem favorecer o desenvolvimento de 

frieiras. Um exemplo é a lavagem frequente das mãos que leva a um arrefecimento da superfície da 

pele que ativa o sistema nervoso simpático a libertar noradrenalina que produz vasoconstrição 

cutânea local [40]. 

1.4. Manifestações Clínicas 

 As frieiras primárias ou idiopáticas (Figura 4) podem dividir-se em agudas ou crónicas. 

Após a exposição a um ambiente frio ou húmido as lesões podem desenvolver-se no decorrer de 12 a 

24 horas [37]. As lesões podem ser únicas ou múltiplas, simétricas ou bilaterais. Podem desenvolver-

se sobre a forma de pápulas, placas maculopapulares ou eritematosas, de cor arroxeada, acastanhada 

ou amarelada sobre uma base edematosa e por vez escamosa. Estas alterações típicas podem estar 

ausentes ou menos percetíveis em pessoas com pele escura, sendo visível um escurecimento 

acentuado da zona afetada [40]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Lesões maculopapulares eritematosas e 
arroxeadas com formação de vesículas nos dedos dos 
pés - Adaptado de [35] 
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 As principais áreas afetadas são as extremidades, especialmente os dedos das mãos e pés, 

a ponta do nariz e as orelhas. Podem ainda afetar zonas como as coxas e nádegas, especialmente em 

mulheres pelo uso de roupa muito apertada. As lesões são frequentemente acompanhadas de 

comichão, ardor e dor local [39]. 

 As frieiras crónicas verificam-se quando há persistência das lesões. Estas ocorrem mesmo 

quando a exposição ao frio diminuiu, ou quando os sintomas reaparecem após uma nova exposição 

aos mecanismos desencandadores. Podem verificar-se mudanças irreversíveis por desenvolvimento 

de fibrose ou hiperqueratose que alteram as caraterísticas da pele [40]. 

 Quando as lesões perniosas apresentam uma evolução prolongada deve suspeitar-se de 

frieiras associadas a doenças do tecido conjuntivo, como é o caso de LE (Figura 5) [40]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.  Histopatologia 

 Os resultados histopalógicos (Figura 6) incluem um infiltrado inflamatório que 

geralmente se estende através da derme com edema associado. A epiderme pode apresentar 

queratinócitos necróticos [35]. 
 

 

 

 

 

 

Figura 5 Exemplos de lesões maculopapulares eritematosas secundárias 
a Lupus Eritematoso - Adaptado de [37] 

Figura 6 Resultado histológico de biópsia com 
infiltrado linfocitário perivascular e profundo sem 
evidência de vasculite - Adaptado de [35] 
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1.6.  Diagnóstico  

 Alguns dos testes que se podem realizar no diagnóstico são: hemograma completo com 

taxa de sedimentação de eritrócitos (para excluir possibilidade de Leucemia), análise de 

crioglobulinas, criofibrinogénio e aglutininas frias, eletroforese de proteínas, quantificação de 

imunoglobulinas e pesquisa de anticorpos antinuclear (ANA) e antifosfolípidos [39]. Deve também 

fazer-se um ecocardiograma e um ultra-som abdominal para descartar a hipótese de embolia [35]. 

 Gordon et al. fizeram um estudo comparativo entre dois pacientes, o primeiro com 

frieiras secundárias, as quais posteriormente foram associadas a episódios de Raynaud, e um segundo 

caso que associaram a frieiras idiopáticas. No primeiro caso os resultados laboratoriais foram 

positivos para pesquisa de ANA e apresentavam maior atividade de complemento (níveis de C4 e e 

CH50 superiores ao normal) [35]. 

 As frieiras idiopáticas apresentam resultados laboratoriais normais, com resultados 

negativos para pesquisa de ANA, fator reumatoide ou crioglobulinas.  

1.6.1.  Diagnóstico diferencial de Lupus Eritematoso 

 O diagnóstico diferencial entre frieiras idiopáticas e LE apenas com base em resultados 

hispotalógicos é difícil, contudo a falta de edema e a presença de vacuolização das células basais é 

mais característica do LE (figura 7) [35,41]. As frieiras idiópaticas são então mais caraterizadas pela 

presença de edema, espongiose e inflamação. [35] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Através de imunofluorescência também é possível o diagnóstico diferencial assim como a 

pesquisa de ANA, em que se observam resultados positivos para as frieiras associadas ao LE, como 

já referido [39]. 

 

Figura 7 Resultado histológico de biópsia associada a 
Lupus Eritematoso mostrando degeneração vacuolar 
dos queratinócitos basais - Adaptado de [37] 
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1.7.  Tratamento 

 Usualmente, as frieiras são situações autolimitadas e transitórias, que devidamente 

tratadas desaparecem em poucas semanas. Em países com grandes variações de temperatura, por 

norma, as lesões regridem durante o verão e voltam nos meses mais frios, devido a nova exposição 

[42]. As complicações são raras mas podem incluir infeções secundárias, bolhas, úlceras, 

hipopigmentação e desenvolvimento de cicatrizes [40]. 

 É importante explicar ao utente que o mais relevante nesta condição é a sua associação 

com o frio e à humidade [39]. 

 Antes de qualquer tratamento farmacológico devem adotar-se medidas preventivas e que 

diminuam a incidência de complicações ou recidivas. As áreas afetas devem ser limpas, secas e 

reaquecidas de forma adequada. O sobreaquecimento direto, coçar ou provocar atrito nas áreas 

afetadas pode piorar a lesão. Deve evitar-se a exposição ao frio, recorrendo ao uso de roupa 

apropriada, como luvas, meias, lenços ou chapéus [39]. 

 O tabagismo parece ter um efeito negativo sofre as frieiras no sentido em que a nicotina 

parece amplificar a resposta vasoespástica ao frio e atenua a vasodilatação reflexa induzida pelo frio 

[40]. 

 Infeções ou lesões ulcerosas devem ser devidamente tratadas [40]. 

 O recurso a vasodilatadores tópicos, como cremes com Nitroglicerina ou preparações 

com Heparina, também são utilizados [39,40]. Muito recorrente é o uso de esteroides tópicos, 

parecendo ser um tratamento com bons resultados sobretudo em frieiras idiopáticas [43]. 

 Em termos de tratamento farmacológico oral pode recorrer-se à Nifedipina, que é um 

bloquear dos canais de cálcio, produzindo vasodilatação. A Nifedipina reduz a duração, gravidade, 

dor e irritação das lesões, promove mais rapidamente a cura e evita recorrências. A dose terapêutica é 

de 20-60mg três vezes por dia [39]. Para pacientes com intolerância à Nifedipina, pode recorrer-se à 

Amlodipina, em doses de 2,5mg uma vez ao dia, podendo ir até aos 5mg se necessário [39,40]. A 

Hidroxicloroquina parece ser útil especialmente nas frieiras associadas ao LE sistémico, começando 

com uma dose de 200mg por dia [39]. 

1.8.  Intervenção na Farmácia São Miguel 

 Como já referido, o meu primeiro projeto na FSM passou pela elaboração de um panfleto 

informativo sobre as frieiras que teve uma boa receção por parte dos utentes e senti que efetivamente 

existem muitas pessoas a recorrer à farmácia em busca de aconselhamento. 

 Tentei de uma forma simples explicar o que são as frieiras e sobretudo dar dicas de como 

as pessoas as podem evitar e tratar. É muito importante proteger as mãos nos dias mais frios, evitar 

lavar as mãos ou os pés com água muito quente e evitar a proximidade de aquecimentos. Esta última 
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é sem dúvida a mais difícil de interiorizar nas pessoas pois é um hábito muito comum de que quando 

se aproximam de uma fonte de calor quase coloquem as mãos em cima! 

 Outra forma de prevenção muito importante é manter sempre a pele bastante hidratada, 

isto é benéfico não só para pessoas que sofrem de frieiras mas para todas em geral. Uma pele 

hidratada é uma pele mais saudável e menos suscitável a afeções. 

 O desenvolvimento deste tema foi sem dúvida uma mais-valia, não só por poder ajudar 

diversos utentes na farmácia como também a nível pessoal pois tenho alguns familiares e amigos que 

comummente desenvolvem frieiras no Inverno. 
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2. GRIPE E CONSTIPAÇÃO 

2.1.   Enquadramento  

 São frequentes as idas à farmácia em busca de algo que alivie a típica sintomatologia 

gripal. As dores de corpo, febre, tosse e pingo no nariz são as situações mais comuns e na maioria 

das vezes, quando o utente chega à farmácia já tem uma ideia pré-concebida do que deve tomar. O 

farmacêutico tem aqui uma importância vital para melhor aconselhar as pessoas, enfatizando sempre 

que possível os riscos da automedicação e do uso irracional dos medicamentos. 

 Outro ponto muito importante sobre esta matéria é que a maioria das pessoas não conhece 

as diferenças entre a gripe e a constipação, que apesar de muitas vezes apresentarem sintomatologia 

semelhante, são causadas por vírus diferentes. Considerei então que seria relevante aprofundar um 

pouco melhor este tema, procurando mostrar aos utentes as principais diferenças entre gripe e 

constipação. 

 O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge emite semanalmente o Boletim de 

Vigilância Epidemiológica da Gripe, onde descreve a atividade do vírus da Gripe na Europa. Até à 

semana 20 de 2016, foram notificados 1097 casos de Síndrome Gripal. A distribuição dos casos em 

positivos, negativos ou positivos para outros vírus respiratórios pode ser observado no gráfico 

seguinte [44]. 

 

 

 

 

 É então visível que mais de metade dos casos de Síndrome Gripal não são efetivamente 

causados por vírus da gripe.  

2.2.  Gripe 

 A gripe é uma doença causa pelo vírus influenza. Trata-se então de uma infeção viral das 

vias respiratórias, com manifestações sobretudo ao nível do nariz, garganta, brônquios, e algumas 

vezes também pulmões. A infeção pelo vírus dura em média uma semana, sendo que comummente 

se verifica um aparecimento súbito dos sintomas como febre, dores musculares, congestão nasal, 

dores de cabeça, mal-estar, tosse seca, dores de garganta e ainda rinite. Este vírus é transmitido 

facilmente de pessoa para pessoa, através de gotículas de saliva que são expelidas com a tosse ou os 

espirros, apresentando portanto uma rápida disseminação. A recuperação dos sintomas pode demorar 

entre uma a duas semanas, no entanto determinados grupos, como os idosos, as crianças, doentes 

Figura 8 Número e percentagem dos casos de 
síndrome gripal positivos para o vírus da gripe e outros 
vírus respiratórios - Adaptado de [44] 
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crónicos (cardíacos, renais, com diabetes mellitus, com problemas respiratórios), 

imunocomprometidos, podem desenvolver complicações como pneumonia, desidratação, 

exacerbação da asma, que podem mesmo resultar em morte. [45] 

2.2.1.  Vírus Influenza 

 O vírus influenza apresenta como genoma uma cadeia simples de RNA e pertence à 

família Orthomyxoviridae. Esta família inclui três tipo – A, B e C [46]. O tipo A e B são 

responsáveis pela gripe sazonal e estão frequentemente associados ao aparecimento de pandemias. 

Por outro lado, o tipo C é responsável por uma doença assintomática ou considerada mais ligeira 

[47]. O tipo B e C apenas infetam o Homem, contudo o tipo A pode também infetar mamíferos e 

aves [46]. 

 Este vírus apresenta na sua superfície duas proteínas que responsáveis pela sua 

patogénese, a Hemaglutinina (HA) e a Neuraminidase (NA). A HA permite a ligação do vírus ao seu 

recetor celular (ácido siálico), facilitando deste modo a entrada no vírus na célula, local onde se ira 

replicar. Já a NA vai permitir a libertação dos viriões das células infetadas através da quebra da 

ligação do vírus ao ácido siálico [48]. 

 Consoante a variabilidade da NA e da HA vão existir subtipos diferentes. Existem 

dezoito hemaglutininas descritas (H1 a H18) e dez neuraminidases (N1 a N10) [47]. 

 

 

 

 

 

 

 Esta variabilidade a nível dos antigénios é devida à elevada taxa de mutação que o vírus 

influenza apresenta. Os “antigenic drift” são pequenas alterações na estrutura proteica da HA e NA 

que originam novas estirpes dentro do mesmo subtipo, o que leva a que o vírus não seja reconhecido 

pelo sistema imunitário dando origem aos surtos epidémicos anuais da gripe sazonal. Por outro lado 

os “antigenic shift” correspondem a grandes alterações a nível das proteínas de superfície do vírus, 

podendo resultar da recombinação genética de dois vírus que coexistem no mesmo hospedeiro, 

resultando na formação de um novo subtipo de vírus que são associados à origem de pandemias. As 

mais consideráveis alterações na HA e NA ocorrem sobretudo a nível do vírus da gripe A [46]. 

Figura 9 Estrutura do vírus influenza - Adaptado de [47] 
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2.3.  Constipação 

 Tal como a gripe, a constipação é uma infeção das vias respiratórias superiores (nariz e 

garganta) mas provocada por outros vírus, como o rinovírus e o coronavírus. Causam normalmente 

infeções ligeiras a moderadas. Também a constipação pode ser transmitida de pessoa para pessoa 

pelo contato com secreções respiratórias de pessoas doentes [50,51]. 

2.4.  Critérios Clínicos para Diagnóstico 

 Clinicamente pode fazer-se o diagnóstico de gripe pelo aparecimento súbito dos sintomas 

associado a pelo menos um sintoma sistémico e um sintoma respiratório. Os sintomas sistémicos são: 

febre ou febrícula; mal-estar, debilidade, prostração; cefaleia; mialgias ou dores generalizadas. Nos 

sintomas respiratórios inclui-se: tosse; dor de garganta ou inflamação da mucosa nasal ou faríngea 

sem sinais respiratórios relevantes; dificuldade respiratória [44]. 

 Contrariamente à gripe que tem um aparecimento súbito, a constipação surge de uma 

forma gradual. Os sintomas da constipação cingem-se às vias respiratórias superiores [52]. 

2.5.  Vacinação contra a Gripe  

 A vacinação constitui a melhor forma de prevenção para a Gripe. Como os vírus que a 

causam estão em constante alteração, o SNS recomenda que a vacinação seja feita anualmente, 

principalmente em determinados grupos de risco. A vacinação está então fortemente recomenda para 

pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, doentes crónicos e imunodeprimidos (a partir dos 6 

meses de idade), grávidas e a todos os profissionais ou outros prestadores de cuidados de saúde. 

Preferencialmente deve fazer-se a vacina até ao final de cada ano, contudo esta pode ser administrada 

durante todo o outono e inverno [53]. 

 Como já referido, o vírus influenza sofre mutações constantes e nesse sentido a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda anualmente quais as estirpes do vírus que devem 

fazer parte da vacina, tendo em consideração as estirpes que se encontram em circulação. Desta 

forma, a eficácia da vacina dependerá da correspondência entre as estirpes presentes na vacina e as 

que se encontram em circulação. A vacina da gripe é então uma vacina trivalente, constituída por 

dois subtipos do vírus da gripe A e um da gripe B, que se encontram em circulação [54]. 

 As vacinas trivalentes disponíveis foram então: Fluarix®, Influvac®, Istivac®. A 

composição destas vacinas segue então as recomendações da OMS, sendo que para a época 2015-

2016, no Hemisfério Norte, teve a seguinte composição:  

 uma estirpe viral A(H1N1) idêntica a A/California/7/2009; 

 uma estirpe viral A(H3N2) idêntica a A/Switzerland/9715293/2013; 

 uma estirpe viral B (linhagem Yamagata) idêntica a B/Phuket/3073/2013 [53]. 
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Tabela 2 Diferentes grupos terapêuticos e moléculas utilizados no tratamento da sintomatologia gripal 

2.6.  Tratamento  

Tanto a gripe como a constipação são situações autolimitadas. A eventual necessidade de 

tratamento farmacológico passa pelo alívio dos sintomas e para isso recorre-se fundamentalmente a 

analgésico e antipiréticos, descongestionantes nasais, anti-histamínicos, entre outros. O tratamento 

deve então ser direcionado apenas para os sintomas que mais incomodem o doente [55,56]. 

 De salientar que o uso de antibióticos apenas se faz para tratar uma eventual infeção 

bacteriana subjacente, como pneumonia, sinusite, faringite, otite ou bronquite. [55] 

 Segundo o Despacho n.º 17690/2007, a gripe e a constipação são situações passiveis de 

automedicação e nesse sentido merecem por parte do farmacêutico uma atenção especial. [57] 

 Com recurso ao SI resumi (tabela 2), para os diferentes grupos terapêuticos mais utilizados 

em casos de sintomatologia gripal, as principais moléculas químicas utilizadas juntamente com os 

nomes comerciais mais vulgarmente utilizados.  
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2.7.  Intervenção na Farmácia São Miguel 

 No desenvolvimento deste tema fiz um folheto informativo para disponibilizar aos 

utentes da FSM, não só, mas fundamentalmente quando vinham pedir aconselhamento para tratar 

uma eventual sintomatologia gripal. 

 No folheto fiz uma greve distinção sobre gripe e constipação, dizendo qual os seus 

agentes causadores, a principal sintomatologia e os grupos terapêuticos disponíveis para tratamento e 

alívio de sintomas. 

 Ao balcão é muito comum ouvir as expressões como “preciso de alguma coisa para esta 

gripe” e aqui é importante perguntar ao utentes quais os sintomas que mais o afetam, para melhor 

direcionar o tratamento. Em todos os casos é importante perguntar sobre outras patologias que o 

doente possa sofrer que muitas vezes são condicionantes na tomada de decisão sobre qual a melhor 

opção para o doente em questão. 

 Tentei sempre transmitir aos utentes que tanto a gripe como a constipação se tratam de 

situações autolimitadas e por isso o repouso e a hidratação são fundamentais. Outras medidas como 

evitar o contágio, utilizando lenços descartáveis ou tapar o nariz e a boca quando se tosse ou espira 

são também fundamentais. 

 

  



Relatório de Estágio em Farmácia Comunitária  Ana Isabel Ferreira 

36 
 

3. HIPERTENSÃO ARTERIAL 

3.1.  Enquadramento  

 Estima-se que existam em Portugal cerca de dois milhões de hipertensos. No entanto, 

destes, apenas 50% sabe que sofre desta patologia, 25% está medicado e apenas 11% tem 

efetivamente a tensão controlada [58]. 

 Ao longo de todo o curso, são várias as unidades curriculares que nos alertam para o 

problema mundial da hipertensão, reconhecida como sendo o principal fator de risco de doenças 

cardiovasculares. Todavia, só no contexto prático da FC é que me deparei com a real problemática 

desta patologia.  

 Todos os dias chegam à FSM diferentes utentes, quer em género, quer em idade, para 

aviar os seus medicamentos antihipertensores. E ainda, várias vezes tive oportunidade de fazer 

medições de PA e constatar que efetivamente as pessoas não apresentam a tensão controlada, mesmo 

quando já fazem medicação. Por ser então uma patologia tão recorrente, e aliado ao fato de no dia 17 

de Maio se comemorar o dia Mundial da Hipertensão achei que seria o momento oportuno para 

aprofundar este tema.   

3.2.  Hipertensão Arterial 

 A HTA pode ser definida como o aumento crónico da PA. Esta é gerada pela força que o 

sangue exerce contra as paredes dos vasos sanguíneos, medida em milímetros de mercúrio (mmHg), 

quando o sangue é bombeado pelo coração [59]. 

 Os valores de PA variam consideravelmente entre a população, pois dependem de fatores 

como o género, o grau de atividade física, o estado emocional, o ciclo circadiano, entre uma série de 

outros fatores. Nesse sentido, a definição de HTA é feita por base em estimativas da distribuição da 

PAS e PAD na população em geral [60]. 

 Consoante a sua patogénese, a HTA pode dividir-se em dois grandes grupos, a HTA 

essencial ou primária, em que não existe uma causa evidente, e a HTA secundária, que surge como 

resultado de outras patologias subjacentes [61]. 

  Tipicamente, esta condição mantem-se assintomática durante bastante tempo e pode 

conduzir a consequências graves. [62]. A HTA contribui de forma considerável para a patogénese da 

doença coronária cardíaca, acidentes vasculares cerebrais, hipertrofia cardíaca assim como  

insuficiência cardíaca. Sabe-se hoje que, a redução da PA reduz consideravelmente os índices de 

mortalidade e a incidência de doença cardíaca isquémica, insuficiência cardíaca e trombose [62,63]. 

 É ainda importante falar sobre a existência de fatores de risco que podem contribuir para 

que um indivíduo venha a desenvolver HTA. Existem então os fatores de risco modificáveis, que 

como o próprio nome indica, podem ser alterados ou corrigidos de forma a prevenir o 

desenvolvimento ou agravamento da patologia. Dentro destes fatores salientam-se, a obesidade, o 
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consumo excessivo de álcool, o tabagismo, a alimentação desequilibrada, o consumo de sal em 

excesso, o sedentarismo e o stress. Por outro lado, existem fatores de risco não modificáveis, que não 

podem ser corrigidos ou atenuados pois são inerentes ao organismo. Estes fatores incluem a idade 

(com a idade os vasos sanguíneos perdem elasticidade o que pode levar a valores de PA mais 

elevados), a raça (na raça negra a HTA é mais comum, e aparece mais precocemente, em relação aos 

caucasianos), o género (até aos 45 anos de idade a HTA parece ser mais frequente nos homens, 

contudo a partir dos 65 aparenta ser mais requentes nas mulheres, coincidindo provavelmente com o 

início da menopausa) e a hereditariedade (antecedentes familiares de HTA parecem também 

aumentar a probabilidade de desenvolver a patologia) [64]. 

3.3.  Diagnóstico de Hipertensão Arterial 

 Segundo a norma 020/2011 de 28/09/2011 da Direção Geral de Saúde, “o diagnóstico de 

HTA define-se, em avaliação de consultório, como a elevação persistente, em várias medições e em 

diferentes ocasiões, da PAS igual ou superior a 140 mmHg e/ou da PAD igual ou superior a 90 

mmHg”. A HTA é classificada em três graus, sendo o grau 1 correspondente a HTA ligeira, o grau 2 

é considerada moderada e o grau 3 corresponde à HTA grave [65]. 

 A classificação da PA é então definida pelo nível mais elevado de PA, sistólica e diastólica, 

estando os valores definidos em seguida (tabela 3). 

 

Tabela 3 Classificação da Pressão Arterial 

 

 Esta classificação é aplicável apenas a indivíduos não sujeitos a tratamento farmacológico 

com antihipertensor e que não apresentem nenhuma patologia ou gravidez. Em caso de os valores de 

PAS e PAD se encontrarem em diferentes categorias, considera-se a categoria de valor mais elevado 

[65]. 

 O diagnóstico de HTA não é assim tão linear. É necessário que a PA se mantenha elevada 

nas medições realizadas, em duas ou mais consultas, com um intervalo mínimo de uma semana e que 

Categoria Sistólica (mmHg)  Diastólica (mmHg) 

Ótima <120 e <80 

Normal 120-129 e/ou 80-84 

Normal alta 130-139 e/ou 85-89 

 

Hipertensão 

Grau 1 140-159  

e/ou 

90-99 

Grau 2 160-179 100-109 

Grau 3 ≥180 ≥110 

Hipertensão sistólica isolada ≥140 e <90 

*Adaptado de [65]  
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em cada consulta a PA tenha que ser medida no mínimo duas vezes, com um intervalo de pelo menos 

2 minutos entre cada medição [65]. 

 É ainda de ressalvar, que para um resultado mais fidedigno, são necessários cumprir 

determinados requisitos, de salientar que a medição deve ser efetuada em ambiente acolhedor e sem 

pressa, o doente deve estar sentado e relaxado e com a bexiga vazia, não deve ter fumado ou tomado 

qualquer tipo de estimulante pelo menos uma hora antes das medições, a braçadeira utilizada deve ter 

uma tamanho adequado e o braço em que se efetua a medição deve estar desnudado, e ainda a 

medição deve sistematicamente ser feita no membro superior em que se detetaram valores mais 

elevados de PA na primeira consulta [65]. 

3.4.  Tratamento  

 Os doentes que apresentem HTA de grau 3, ou os doentes de grau 1 e 2 que apresentem 

risco cardiovasculares alto ou muito alto são candidatos a tratamento farmacológico precoce [65]. 

Por outro lado, a terapia não-farmacológica assume também uma relevância inequívoca no 

tratamento da HTA. Em alguns casos de HTA Grau 1, os valores de PA podem ser controlados 

somente por medidas não-farmacológicas [63]. 

 Claro está que as medidas não farmacológicas devem sempre complementar um tratamento 

com recurso a fármacos.  

3.4.1. Terapêutica Não Farmacológica: Mudanças no Estilo de Vida 

 É do conhecimento geral que um estilo de vida saudável não só é sinónimo de saúde 

como de bem-estar.  

 As principais medidas que mostram ter um efeito positivo na redução da PA são a prática 

de uma alimentação equilibrada e variada, com diminuição ou mesmo restrição do consumo de sal, 

privilegiando o consumo de frutas e vegetais, aliada à prática de exercício físico regular e adaptado a 

cada indivíduo [66]. 

 Em indivíduos não hipertensos, estas mudanças no estilo de vida vão ajudar a prevenir o 

aparecimento da HTA, e no caso dos hipertensos para além de fundamentais para o tratamento, 

podem mesmo atrasar o tratamento farmacológico, ou quando associado a este, podem permitir a 

redução da dosagem medicamentosa aplicada ao doente. É ainda de ressalvar que estas medidas vão 

ajudar no controlo de outros fatores de risco associados aos eventos cardiovasculares [66]. 

 Além da prática de medidas não farmacológicas, é importante informar o utente que a 

HTA trata-se de uma patologia crónica com potenciais complicações e repercussões. É importante o 

controlo de outros fatores de risco cardiovascular, como os triglicerídeos, a glicemia ou o colesterol, 

assim como o correto cumprimento da terapia farmacológica e uma medição regular dos valores de 

PA [67]. 
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3.4.1.1. Exercício Físico 

 É comum ouvir-se que o exercício físico faz bem não só ao corpo como à mente.  

 Os indivíduos hipertensos devem realizar pelo menos 30 minutos de atividade física, 5 a 

7 vezes por semana, mesmo que de forma moderada, como é o caso da caminhada. Esta atividade 

física, mesmo que de menor intensidade, parece ter um efeito bastante benéfico, representando 

mesmo uma diminuição de 20% na mortalidade associada aos diferentes fatores de risco 

cardiovascular [66]. 

3.4.1.2.  Restrição de Sal 

 O consumo excessivo de sal é há muito associado ao aumento da HTA. O excesso de sal 

leva ao aumento do volume extracelular e a uma elevação da resistência vascular periférica, através 

de uma ativação do sistema nervoso simpático. Uma diminuição do consumo de sal para 5g/dia tem 

mostrado efeitos positivos na diminuição da PA [65]. Contudo, em Portugal continuamos muito há 

quem desse valor, e estima-se que em média o consumo de sal por pessoa ronda as 10g/dia [68]. 

3.4.1.3.  Aumento do Consumo de Fruta e Vegetais 

 O indivíduo hipertenso deve privilegiar o consumo de frutas e vegetais e sempre que 

possível ser acompanhado por um profissional de saúde adequado de modo a adotar uma 

alimentação equilibrada.  

 O consumo de frutas e vegetais é então fundamental. Prova disso é um estudo recente que 

sugere que a maioria destes alimentos são ricos em minerais, como o potássio e o magnésio, assim 

como em vitamina C, ácido fólico, flavonóides e carotenóides que são substâncias relacionadas com 

a melhoria da função endotelial dos vasos sanguíneos. Causam vasodilatação e possuem atividade 

antioxidante, que representa o mecanismo base na diminuição da PA [69].   

3.4.2. Terapêutica Farmacológica 

 Quando a terapêutica não farmacológica se mostra insuficiente e ineficaz é necessário 

associar terapêutica farmacológica por forma a diminuir os valores de PA [66,71]. 

 Uma terapia antihipertensora eficaz reduz o risco de desenvolvimento de complicações, 

como trombose, insuficiência cardíaca e insuficiência renal, diminuindo desta forma a morbilidade e 

a mortalidade associadas às doenças cardiovasculares [63]. 

 Existem dois grande modos de atuação na terapia farmacológica: a diminuição do débito 

cardíaco e a diminuição da resistência periférica. Para diminuir o débito cardíaco recorre-se a 

fármacos que inibem a contração do miocárdio ou então a fármacos que reduzem a pressão 

ventricular de enchimento, através do tónus venoso ou por efeitos no volume sanguíneo por via 

renal. Por outro lado a resistência periférica é diminuída por fármacos que atuam na musculatura lisa, 
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onde causam o relaxamento dos vasos sanguíneos, e ainda por fármacos que atuam nos sistemas de 

constrição dos vasos [63]. 

 Existem várias classes de fármacos antihipertensores, os diuréticos, os modificadores do 

eixo renina-angiotensina, os bloqueadores da entrada de cálcio, os depressores da atividade 

adrenérgica e ainda os vasodilatadores diretos. Na tabela seguinte estão representados os diferentes 

grupos e subgrupos assim como alguns exemplos de fármacos [63,70,71]. 

Tabela 4 Representação das diferentes classes de fármacos antihipertensores 

 

 Em relação aos diuréticos, apesar não terem um mecanismo de ação completamente 

esclarecido, sabe-se que estes vão diminuir o volume extracelular por interação com o co-

transportador de cloreto de sódio, expresso no túbulo distal. Consequentemente aumentam a 

excreção de sódio na urina e diminuem o débito cardíaco [70]. 

 Quanto aos modificadores do eixo renina-angiotensina, os ARAs promovem um 

relaxamento da musculatura lisa e uma vasodilatação, aumentam a excreção renal de água e sal e 

reduzem o volume plasmático [63]. Por outro lado os IECAs inibem a formação de angiotensina II 

que é um vasoconstritor potente [66]. 

•Tiazidas e análogos- Clorotiazida, Hidroclorotiazida, Clorotalidona, Indapamida e 
Metolazona 

•Diuréticos de ansa - Furosemida 

•Poupadores de potássio - Eplerenona, Espironolactona 

•Inibidores da anidrase carbónica - Acetazolamida, Brinzolamida, Dorzolamida 

Diuréticos 

•Inibidores de conversão da angiotensina (IECAs) - Cilazapril, Enalapril, Ramipril, 
Fosinopril, Lisinopril, Perindopril, etc. 

•Antagonistas dos recetores AT1 da angiotensina 2 (ARAs) - Candesartan, 
Irbesartan, Olmesartan Medoxomilo, Telmisartan, etc 

•Inibidor da renina - Aliscireno 

Modificadores do Eixo Renina-Angiotensina 

•Amlodipina, Nifedipina, Felodipina, etc. 

Bloqueadores da Entrada de Cálcio 

•Bloqueadores α -Doxazosina, Fenoxibenzamina, etc. 

•Bloqueadores β - Propranolol, Atenolol, Nebivolol, Carvedilol, etc. 

•Agonistas α2 Centrais- Clonidina, Metildopa, etc. 

Depressores da Atividade Adrenérgica 
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 Os bloqueadores dos canais de cálcio, como o próprio nome indica, bloqueiam os canais 

de cálcio havendo um relaxamento do músculo liso das artérias diminuindo consequentemente a 

resistência vascular periférica [63]. 

 Todos estes diferentes fármacos podem ser usados em monoterapia ou em combinação. 

Quando o doente começa por fazer tratamento com um único fármaco é mais fácil avaliar a eficácia 

desse fármaco e mesmo detetar eventuais efeitos adversos. Por outro lado, as associações apresentam 

respostas terapêuticas mais rápidas. Para se recorrer à combinação de fármacos é necessário atender  

às diferentes condições do doente, como os seus valores de PA assim como o seu grau de risco 

cardiovascular [63]. 

 Existem diferentes combinações entre fármacos possíveis (Figura 11). A verde estão 

representadas as associações preferenciais, sendo a linha verde tracejada uma combinação útil. A 

vermelho estão representadas combinações não recomentadas. E por último, as linhas pretas 

representam combinações possíveis, sendo que as tracejadas estão ainda pouco testadas [63]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A escolha do medicamento anti-hipertensor é uma tarefa que envolve a avaliação de 

diferentes parâmetros. É importante conhecer o perfil fisiopatológico de cada doente. Consoante a 

condição do paciente, isto é, para cada situação específica que este possa apresentar existem classes 

de antihipertensores já estabelecidos (tabela 5) [65].  

 

 

Figura 10 Possíveis combinações de classes de antihipertensores - Adaptado de [66] 
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Tabela 5 Classe de fármaco antihipertensores prescrita consoante a condição do doente 

Condição Medicamento 

Hipertrofia Ventricular Esquerda IECA, antagonista do Cálcio, ARA 

Aterosclerose assintomática Antagonista do cálcio, IECA 

Microalbuminúria IECA, ARA 

Disfunção renal IECA, ARA 

AVC prévio Qualquer agente que reduza efetivamente a PA 

Enfarte do miocárdio prévio β bloqueador, IECA, ARA 

Angina de peito β bloqueador, antagonista do cálcio 

Insuficiência cardíaca Diurético, β bloqueador, ARA, antagonista de recetores 

mineralocorticóides 

Aneurisma da aorta β bloqueador 

Fibrilação auricular, prevenção Considerar ARA, IECA, β bloqueador ou antagonista de 

recetores mineralocorticóides 

Fibrilação auricular, controlo da 

frequência ventricular 

β bloqueador, antagonista do cálcio não-hidropiridinico 

Doença renal terminal/ proteinúria IECA, ARA 

Doença arterial periférica IECA, antagonista do cálcio 

Hipertensão sistólica isolada (idosos) Diurético, antagonista do cálcio 

Síndrome metabólica IECA, ARA, antagonista do cálcio 

Diabetes mellitus IECA, ARA 

Gravidez Metildopa, β bloqueador, antagonista do cálcio 

Negros Diurético, antagonista do cálcio 

*Adaptado de [65]  

 11.5. Intervenção na Farmácia São Miguel 

 Aproveitando que no dia 17 de Maio se comemorou o Dia Mundial da Hipertensão decidi 

elaborar um cartaz informativo (Anexo III) que foi colocado na zona de atendimento. O mesmo 

cartaz foi ainda impresso em formato A5 para disponibilizar aos utentes da FSM. Atualmente o 

cartaz encontra-se na farmácia no gabinete onde são feitas as medições de PA.  

 Ao longo de todo o meu estágio tive oportunidade de várias vezes medir a PA a diferentes 

utentes. Muitos deles apresentavam valores de PA muito elevados, mesmo aqueles em que já foram 

adotadas medidas farmacológicas. Sempre que encontrava um utente com valores elevados explicava 

a importância da adoção de um estilo de vida mais saudável e da necessidade de fazer uma 

alimentação mais variada e equilibrada. Aos doentes já medicados, para além das medidas não 

farmacológicas é necessário salientar a importância de medição periódica da sua PA e da necessidade 

de consultar o médico porque a terapia farmacológica adotada pode não estar a ser a mais indicada.  

 Tive ainda oportunidade de seguir doentes antes e depois do início de terapêutica 

farmacológica e pode verificar que a terapêutica efetivamente teve o efeito desejado e os doentes 
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passaram a ter a PA dentro dos valores normais. Mesmo nestes não se pode descurar importância e é 

sempre necessário interrogar o doente para detetar eventuais efeitos adversos.  
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ANEXOS 

Anexo I – Cronograma das Atividades Realizadas 

 

JANEIRO 
 

•conferência e receção de encomendas 

•reposição de stocks 

•etiquetagem de produtos 

•contagem física de stocks 

•controlo de prazos de validade 

•participação em formações (Bioderma® e Nuxe®) 

•determinação de parâmetros bioquímicos e tensão arterial 

•organização de lineares 

•atendimento ao público com supervisão 

•desenvolvimento do tema 1 "FRIEIRAS" 

 

FEVEREIRO 
 

•continuação das tarefas de backoffice e outras até então descritas 

•atendimento ao público 

•organização e conferência de receituário 

•participação de formaçoes in loco 

•desenvolvimento do tema 2 "GRIPE ou CONTSTIPAÇÃO?" 

 

MARÇO 
 

•continuação das tarefas de backoffice e outras até então descritas 

•participação de formaçoes in loco 

•colaboração no fecho de receituário 

 

ABRIL 
 

•continuação das tarefas de backoffice e outras até então descritas 

•determinação de parâmetros bioquímicos e tensão arterial 

•participação de formações in loco 

 

MAIO 
 

•continuação das tarefas de backoffice e outras até então descritas 

•participação de formação (Vichy®) 

•desenvolvimento do tema 3 "17 de maio- DIA MUNDIAL DA HIPERTENSÃO" 

 

JUNHO 
 

•continuação das tarefas de backoffice e outras até então descritas 

•participação de formações in loco 
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Anexo II – Lista de Medicamentos Abrangidos pelo Projeto Via Verde do Medicamento 

 
Titular do AIM 

 

 
Medicamentos incluídos na Via Verde do 

Medicamento 
 

 
 
 

AstraZeneca – Produtos Farmacêuticos, 
Lda. 

Symbicort 80/4,5µg/dose 

Symbicort 160/4,5µg/dose 

Symbicort 320/9µg/dose 

Forxiga 10mg, 28 comp. 

Brilique 90mg, 14 comp. 

Brilique 90mg, 56 comp. 

Bydureon, 4 unid. – 0,65mL 

 
Boehringer Ingelheim, Lda. (Unilfarma) 

Atrovent Unidose 

Spiriva 18µg/dose 

Pradaxa 110mg, 60comp. 

 
 

Dr. Falk Pharma Portugal, Soc. Unipessoal 

Budenofalk 2mg/dose, espuma retal 

Budenofalk OD 9mg, granulado GR 

Salofalk 1g/dose, espuma retal 

Salofalk enemas 4g/60mL, susp. Retal 

 
Janssen-Cilag 

Risperdal Consta 25mg/2mL 

Risperdal Consta 37,5mg/2mL 

Risperdal Consta 50mg/2mL 

Distrifarma Mysoline 

Laboratórios Vitória, S.A. Asacol 400mg, 60 comp. GR 

Asacol 800mg, 60 comp. GR 

 
LEO Farmacêuticos, Lda. 

Innohep 10.000 U.I. Anti-Xa/0,5mL 

Innohep 14.000 U.I. Anti-Xa/0,7mL 

Innohep 18.000 U.I. Anti-Xa/0,9mL 

 
Novartis Farma – Produtos farmacêuticos, 

S.A. 

Sandimmum Neoral 25mg, 50 cáps. 

Sandimmum Neoral 50mg, 30 cáps. 

Sandimmum Neoral 100mg, 50 cáps. 

Sanofi – Produtos farmacêuticos, Lda. Lovenox 20mg/0,2mL×6 

Lovenox 40mg/0,4mL×6 

Lovenox 60mg/0,6mL×6 

Lovenox 80mg/0,8mL×6 

Bristol-Myers Squibb Eliquis 2,5mg, 60 comp. 

Eliquis 5mg, 60 comp. 

 
Lilly Portugal – Produtos farmacêuticos, 

Lda. 

Humalog Mix25 KwikPen 

Humalog Mix50 KwikPen 

Humalog KwikPen 100 

Humalog 100U/mL, 5 cartuchos 
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Anexo III - Lista de DCIs, indicações terapêuticas e outras condições de dispensa exclusiva 

em farmácia 

 
DCIs 

 

 
Indicações e outras condições de dispensa exclusiva em farmácia 

 
 
 
Paracetamol + Codeína + Buclizina 

 
Para administração oral  

 Indicações terapêuticas: Tratamento profilático e 
sintomático de enxaquecas, incluindo as crises de cefaleias, 
náuseas e vómitos 
 

 
 
Cianocobalamina 

 
Para administração oral  

 Indicações terapêuticas: Prevenção e tratamento de estados 
carenciais de vitamina B12. 
 

 
Ácido salicílico + Fluorouracilo 

 
Para uso externo 

 Indicações terapêuticas: Verrugas vulgares, verrugas 
juvenis planas, verrugas plantares. Verrugas seborreicas. 
 

 
Lidocaína + Prilocaína 

 
Para uso externo 

 Indicações terapêuticas: Para anestesia tópica 
 

 
 
Amorolfina 

 
Uso cutâneo  

 Onicomicoses causadas por dermatófitos, leveduras e 
bolores 
 

 
 
 
Ibuprofeno 

 
Administração oral (400 mg)  

 Dores de intensidade ligeira a moderada (dor reumática e 
muscular, dores nas costas, nevralgia, enxaqueca, dor de 
cabeça, dor de dentes, dores menstruais) febre e sintomas 
de constipação e gripe 
 

 
 
Hidrocortisona 

 
Para uso externo  

 Dermatite, manifestações inflamatórias e de prurido de 
dermatose, reação de queimadura solar ou picada de inseto 
 

 
Pancreatina 

 
Administração oral  

 Tratamento da Insuficiência Pancreática Exócrina (quando 
existe diagnostico prévio) 
 

 
 
Macrogol e outras associações 

 
Administração oral  
Lavagens gastrointestinais e preparação para exames 
complementares de diagnóstico ou cirurgia 
 

 
 
Ácido fusídico 

 
Para uso externo  

 Infeção da pele localizada causada por micro-organismos 
sensíveis ao ácido fusídico 
 

*Adaptado de [18]  
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Anexo IV – Campanhas promocionais e de desconto desenvolvidas  
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Anexo V – Panfleto informativo sobre Frieiras 
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Anexo VI – Folheto informativo “Gripe ou Constipação?” 
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Anexo VII – Cartaz “17 de Maio – Dia Mundial da HIPERTENSÃO” 
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